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RESUMO
Este artigo apresenta uma sequência de procedimentos para consolidação de dados de usinas hidrelétricas. Os procedimentos são baseados nos dados de cadastro e de pós-operação registrados pela companhia que administra a operação da
usina. A metodologia proposta faz uso de um gerenciador de dados, um construtor de consultas, um gerador da função de
rendimento global e uma planilha eletrônica. Ela foi aplicada aos dados de uma grande usina hidrelétrica brasileira que faz
parte do Sistema Interligado Nacional (SIN) e cuja operação está sob coordenação do Operador Nacional do Sistema Elétrico
(ONS). Os benefícios da consolidação de dados são analisados usando um simulador da operação de usinas hidrelétricas.
Este simulador é utilizado na tentativa de reproduzir a operação passada da usina, inicialmente com dados oficiais e, posteriormente, com dados consolidados. Os resultados mostram significantes melhorias em termos da qualidade dos dados, contribuindo para a eficiência e confiabilidade dos modelos computacionais em uso no Setor Elétrico Brasileiro (SEB) para o
planejamento da operação.
Palavras-Chave: Qualidade de Dados, Rendimento Global, Usinas Hidrelétricas.

medição utilizado. Os erros grosseiros, conhecidos
como acidentais, podem ser causados por leitura
incorreta ou engano nos cálculos (Lind et al., 2006).
Oliveira e Canellas (1999) destacam a importância de dados hidrometeorológicos confiáveis
no gerenciamento de recursos hídricos. Esse trabalho apresenta a experiência de Furnas na instalação
de postos hidrometeorológicos convencionais e
telemétricos, serviços de hidrometria, monitoramento e previsão de vazões a tempo real.
Rodrigues (2002), em sua dissertação de
mestrado, propõe um sistema de controle de qualidade on-line de dados hidrológicos teletransmitidos
para validar e consolidar os dados das estações telemétricas da ANA instaladas na bacia do rio Tocantins. Ele destaca que a pré-análise dos dados é fundamental para que se alcance o objetivo de uma
base de dados sólida e confiável.
Lopes (2001), em sua dissertação de mestrado, sugere, como um dos itens da lista de trabalhos futuros, a melhoria da qualidade dos dados das
usinas hidrelétricas e das séries hidrológicas.
Lopes (2003) comenta que problemas na
qualidade dos dados utilizados pelo SEB podem
super-estimar a energia disponível no SIN. Nesse
mesmo trabalho, ele conclui: “Tanto quanto discutir
alternativas de modelagem é importante consolidar

INTRODUÇÃO
O objetivo do planejamento da operação de
sistemas de energia elétrica é assegurar uma política
de operação econômica e confiável para o sistema.
No caso brasileiro, esse planejamento caracteriza-se
como um problema de otimização dinâmico, de
grande porte, interconectado, estocástico e não
linear; apresentando um grande desafio para engenheiros eletricistas, hidrólogos e modeladores.
Em geral, o planejamento energético é feito
com o auxílio de ferramentas computacionais para
otimização, simulação e previsão de vazões. Essas
ferramentas manipulam dados em modelos matemáticos. Por esta razão, a qualidade dos dados tem
grande influência sobre o resultado do planejamento. De forma geral, o que explica o comportamento
inesperado dos modelos é a baixa qualidade dos
dados fornecidos a eles.
A necessidade de acompanhamento e consolidação de dados não se restringe a grandes e
complexos sistemas de geração elétrica, como o
brasileiro. Isto porque toda medida está sujeita a
erros que podem ser de precisão ou até mesmo
grosseiros. Os erros de precisão, chamados sistemáticos, dependem do instrumento ou do método de
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ção verificada. As vantagens e desvantagens de cada
aplicação são discutidas nesse artigo.
Hidalgo et al. (2009d) analisa o impacto da
qualidade dos dados de usinas hidrelétricas na reprodução da operação. Essa análise é feita usando o
HydroSim LP. Ainda nesse artigo, compara-se o uso
do rendimento global médio e variável em dados de
operação de médio prazo.
O objetivo deste trabalho é apresentar uma
sequência de procedimentos que visam à melhoria
da qualidade dos dados das usinas hidrelétricas. Os
procedimentos são baseados nos dados cadastrais e
de pós-operação registrados pela companhia que
administra a operação da usina. Dados cadastrais são
dados estáticos, levantados na fase de projeto e construção da usina, que dão suporte ao registro da operação. Dados de pós-operação são dados dinâmicos
que variam com o intervalo de operação e podem
ser medidos ou calculados.
Este artigo está organizado como segue: a
primeira seção apresenta a função de produção
hidrelétrica e a equação de balanço hídrico, a segunda descreve as ferramentas utilizadas neste trabalho, a terceira mostra o critério de seleção dos dados
para o processo de consolidação, a quarta detalha os
procedimentos para consolidação dos dados e a
quinta apresenta o impacto da consolidação dos
dados para os modelos de planejamento da operação em uso no setor elétrico brasileiro.

os dados utilizados para melhorar a representatividade das usinas. Analisar metodologia separadamente do detalhamento e qualidade dos dados é uma
grande falha, pois os técnicos que desenvolvem a
metodologia é que conhecem os requisitos dos dados”.
Segundo Lopes (2007), “A falta de uma base
de dados única e consistida para o setor elétrico
nacional é permanente fonte de problemas”. Nesse
trabalho, Lopes faz uma análise crítica da qualidade
dos dados de um dos arquivos de entrada dos modelos NEWAVE e DECOMP. Além disso, ele relaciona
os dados que influenciam significativamente nos
resultados dos modelos utilizados no planejamento
da operação energética.
Diniz et al. (2007) estuda dois modelos matemáticos para a representação do rendimento de
unidades geradoras de usinas hidrelétricas. Para
encontrar os coeficientes dos modelos, ele usa uma
técnica de regressão linear sobre os pontos de uma
curva colina.
Colnago (2007) ajusta curvas de rendimento
de turbinas com o auxílio de métodos de medição
de vazão. Segundo ele, um despacho ótimo que usa
curvas de rendimento derivadas de modelo reduzido
provavelmente não otimiza a geração da usina.
Resende (2007) avalia as características de
condutos forçados infestados por limnoperna fortune
(mexilhão dourado). Ele afirma que usar tabelas
convencionais para adoção de coeficientes para
perdas hidráulicas pode conduzir a enganos.
Hidalgo et al. (2009a) descreve o gerenciador de dados HydroData e o construtor de consultas
HydroConsulta com foco na análise crítica dos dados envolvidos no planejamento e na programação
da operação energética. Esse artigo também apresenta uma correção no polinômio do canal de fuga
de uma usina hidrelétrica brasileira do SIN usando
simultaneamente o HydroData, o HydroConsulta e a
ferramenta Linha de Tendência do Excel.
Hidalgo et al. (2009b) analisa seis funções
que influenciam no planejamento da operação hidrelétrica. Para isso são usados o HydroData, o HydroConsulta e o simulador da operação de usinas
hidrelétricas HydroSim CP. Esse artigo mostra que,
embora cada um desses módulos tenha um objetivo
específico, todos eles podem ser usados como ferramenta para avaliação de consistência de dados.
Hidalgo et al. (2009c) explora duas aplicações do HydroSim CP, como ferramenta para análise de dados de usinas hidrelétricas. A primeira aplicação tem como objetivo a reprodução da trajetória
de vazão turbinada registrada pela usina. A segunda
tem como meta a reprodução da trajetória de gera-

COMPONENTES DO PROBLEMA
Considerando a formulação mais usual para
o problema brasileiro de planejamento da operação
hidrelétrica são apresentadas: a função de produção
hidrelétrica e a equação de balanço hídrico (Barros
et al., 2003; Vinhal, 1998; Pereira e Pinto 1985).
Função de Produção Hidrelétrica
O objetivo da função de produção, Equação
(1), é quantificar a geração de energia de uma usina
hidrelétrica.

p  k .  t . g .[(x)  (u)  h p ]. q

(1)

onde:
p
É a potência instantânea obtida no processo
de conversão da energia potencial em energia elétrica (MW).
k
É uma constante composta pela aceleração da
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gravidade, multiplicada pelo peso específico da água
e dividida por 106. Seu valor é 0,00981
(MW/(m³/s)/m).
ηt.ηg É o rendimento do conjunto turbina-gerador
no processo de conversão da energia mecânica em
energia elétrica.
x
É o volume armazenado no reservatório da
usina (hm³).
Ø(x) É o nível d’água do reservatório, o qual é função do volume x (m).
u
É a vazão defluente da usina, isto é, a soma
das vazões turbinada e vertida (m³/s).
θ(u) É o nível d’água do canal de fuga, o qual é
função da vazão defluente u (m).
hp
É a perda de carga hidráulica que a água sofre
pelo percurso de adução desde o reservatório até as
turbinas. Geralmente esta perda é descrita como
uma função da vazão turbinada (m).
q
É a vazão turbinada na casa de máquinas
(m³/s).

2.

3.

4.

Equação de Balanço Hídrico
O objetivo da equação de balanço hídrico,
Equação (2), é quantificar o balanço de conservação
de massa de água do reservatório da usina.

 t
x  x 0   y   u k  (q  v  ev  uc) 6
k

 10

5.

(2)

onde:
x0
É o volume armazenado no reservatório no
início do intervalo t (hm³).
y
É a vazão incremental afluente à usina durante o intervalo t (m³/s).

É o conjunto de usinas imediatamente à montante da usina considerada.
v
É a vazão vertida durante o intervalo t (m³/s).
ev
É a evaporação do reservatório durante o
intervalo t. Ela é função da área do reservatório
(m³/s).
uc
É o uso consuntivo do reservatório durante o
intervalo t (m³/s).
t
É a duração do intervalo t (s).

6.

7.

Para auxiliar o cálculo dos parâmetros envolvidos nas equações apresentadas anteriormente,
utilizam-se as oito funções estáticas descritas na sequência (Encina et al., 2002).
1. Polinômio Área x Cota: A área do reservatório é função da cota do nível d’água de
montante. Costuma-se utilizar polinômios

8.

11

de até quarto grau para representar essa
função. A obtenção desses polinômios é feita a partir de estudos topográficos da região
alagada pela construção da barragem.
Polinômio Cota x Volume: A cota do nível
d’água de montante é função do volume
armazenado no reservatório. O polinômio
cota x volume pode ser obtido de uma
transformação numérica do polinômio área
x cota usando o método geométrico de
"Tronco de Prisma" (linear ou integral).
Polinômio Cota x Defluência: A cota do nível d’água de jusante é função da vazão defluente. Em geral, esta função também é representada por polinômios. Para algumas
usinas hidrelétricas, a elevação do canal de
fuga também depende do remanso na confluência de rios ou do reservatório da usina
imediatamente a jusante. Neste caso, a usina
pode ter mais de um polinômio para representar o canal de fuga.
Função de Potência Máxima: A potência
máxima de uma unidade geradora é definida como o maior valor de potência ativa que
pode ser produzida para uma determinada
altura de queda, levando-se em conta as limitações da turbina e do gerador.
Função de Engolimento Máximo: O engolimento máximo de uma unidade geradora
é definido como a vazão turbinada que,
numa dada altura de queda, produz a potência máxima da unidade.
Função de Rendimento da Turbina: O processo de transformação da energia mecânica
em energia elétrica está sujeito ao rendimento das máquinas envolvidas na operação. O rendimento da turbina pode ser expresso como uma função da queda bruta ou
líquida pela potência ou vazão turbinada.
Em geral, essa função é fornecida pelo fabricante da turbina de acordo com ensaios
de laboratório em modelos reduzidos. Devido a sua forma, a função de rendimento da
turbina também é chamada de “Curva Colina”.
Função de Rendimento do Gerador: No gerador ocorrem perdas por atrito mecânico e
produção de calor. O rendimento do gerador é função da potência gerada. Entretanto, o sistema brasileiro não utiliza esta informação e, usualmente adota um valor
constante.
Função de Perda Hidráulica: A perda de
carga hidráulica que a água sofre pelo per-
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produtividade, cotas do reservatório e do canal de
fuga, queda bruta e líquida e perda hidráulica. Por
fim, esse aplicativo apresenta, sob a forma gráfica e
de tabelas, os dados de pós-operação de uma usina
(Cicogna, 2003).
Neste trabalho o gerenciador de dados será
usado com dois objetivos. O primeiro é alimentar o
simulador com informações cadastrais oficiais do
setor elétrico. O segundo objetivo é apresentar gráficos com os dados de pós-operação, registrados na
base, a fim de compará-los com os gráficos resultantes de simulações para o mesmo período de operação.

curso de adução desde o reservatório até as
turbinas ocorre, principalmente, pelo atrito
entre a água e as paredes do canal de adução. Esta perda pode ser estimada proporcional ao quadrado da vazão turbinada, porém, a maioria das usinas hidrelétricas brasileiras representa essa perda com um valor
constante ou como uma porcentagem da
queda bruta.

FERRAMENTAS UTILIZADAS

Construtor de Consultas

Além dos cálculos que podem ser feitos
numa planilha eletrônica (Bloch, 2003), a metodologia proposta para consolidação de dados e a análise final dos resultados fazem uso de outras quatro
ferramentas: um gerenciador de dados, um construtor de consultas, um gerador da função de rendimento global e um simulador da operação de usinas
hidrelétricas. O projeto de software e a implementação computacional da maioria desses módulos usam
o paradigma da orientação a objeto (Cicogna, 1999;
Horstmann, 1997), a linguagem de programação
C++ (Hollingworth et al., 2001; Josuttis, 1999), e a
linguagem estruturada SQL (Elmasri e Navathe,
2000; Bowman et al., 1996). Porém, a utilização dos
mesmos não exige qualquer conhecimento específico do usuário.

O construtor de consultas permite construir,
armazenar e gerenciar buscas avançadas sobre bases
de dados de usinas hidrelétricas. Ele não requer
conhecimento específico da linguagem SQL ou da
estrutura da base de dados analisada. Suas consultas
podem ser aplicadas para todas as usinas hidrelétricas de uma só vez, facilitando a supervisão dos dados
de um sistema hidrelétrico inteiro. Esse módulo
pode também ser usado como um gerador de relatórios e como um visualizador das informações contidas na base. Ele permite manipular os dados do
resultado de uma consulta em operações matemáticas. Para isso, o aplicativo disponibiliza um recurso
capaz de exportar dados para planilhas eletrônicas,
como o Excel. Esse módulo possui outras duas facilidades. Uma delas é a possibilidade de exportar
consultas da base de dados para um arquivo texto e
a outra é a possibilidade de importar consultas de
um arquivo texto para a base de dados do módulo.
Isso significa que as consultas gerenciadas por este
aplicativo podem ser facilmente transportadas de
um computador para outro porque, em geral, arquivos textos são menores que arquivos de base de
dados. Além disso, os arquivos textos criados por
este módulo podem ser armazenados como backup
ou facilmente trocados por usuários do sistema (Hidalgo, 2004).
Neste trabalho o construtor de consultas
também será usado com dois objetivos. O primeiro é
extrair informações de pós-operação, da base de
dados de uma usina, necessárias para a consolidação. O segundo objetivo é exportar dados do resultado de uma consulta para o Excel, a fim de manipulá-los em operações matemáticas.

Gerenciador de Dados
O gerenciador de dados é usado para a organização, padronização e gerenciamento dos dados
de usinas hidrelétricas. Sua organização interna e
seus recursos gráficos permitem uma análise crítica
sobre a qualidade da informação nele contida. É
possível, por exemplo, visualizar graficamente os
polinômios que relacionam: a área do reservatório x
o nível de montante, o nível de montante x o volume do reservatório e o nível de jusante x a vazão
defluente. Também, as funções relacionadas com os
limites operativos da usina, como potência máxima
e engolimento máximo em função da altura de
queda, podem ser graficamente analisadas. Para as
curvas colinas de rendimento das turbinas, além da
visualização em três dimensões, pode-se fazer cortes
horizontais ou verticais para criar planos bidimensionais a fim de analisar a qualidade da informação. Esse módulo possui ainda uma calculadora que permite ao usuário fornecer o armazenamento e a defluência de uma usina para obter sua potência, rendimento turbina-gerador, vertimento,

Gerador da função de rendimento global
O gerador da função de rendimento global

12

RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 17 n.1 - Jan/Mar 2012, 9-21
Quanto à vazão afluente, ela é calculada e depende,
entre outros, do polinômio cota x volume.
Então, neste trabalho, o simulador da operação de usinas hidrelétricas será usado na tentativa
de reproduzir o passado da operação da usina analisada para avaliar os benefícios da consolidação dos
dados para o planejamento futuro da operação energética. Destaca-se que este simulador encontra-se
em uso por empresas do setor elétrico brasileiro.

recebe como entrada as funções de rendimento da
turbina, do gerador e a constante de perda hidráulica de uma máquina. Usando um método iterativo de
cálculo, ele apresenta três tabelas, as quais relacionam: vazões turbinadas, “rendimento global” e perdas hidráulicas em função da queda bruta e da potência média gerada.
Neste trabalho o gerador da função de rendimento global será usado com o objetivo de encontrar uma matriz de “rendimento global” para uma
usina. Essa única matriz contém os rendimentos e as
perdas envolvidas na operação. O uso do rendimento global simplifica a função de produção e elimina
a recursividade do seu cálculo, sem comprometer o
planejamento e o registro de operação da usina. Na
Figura 1, apresenta-se a simplificação da função de
produção usando o conceito de rendimento global.

CRITÉRIO DE SELEÇÃO DOS DADOS PARA
O PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO
A fim de selecionar os dados que participarão do processo de consolidação, fez-se uma análise
detalhada da função de produção, Equação (1), e da
equação de balanço hídrico, Equação (2). Os dados
envolvidos no planejamento da operação elétrica
foram classificados em estáticos e dinâmicos.
São estáticos:









Figura 1 - Função de produção, Equação(1), usando o
conceito de rendimento global.

Simulador da operação de usinas hidrelétricas
O simulador da operação de usinas hidrelétricas pode ser usado para planejar a operação futura ou reproduzir a operação passada de uma ou
várias usinas. Ele possui dois grandes módulos. Um
deles é capaz de representar em detalhes as restrições operacionais ativas em horizontes de médio e
longo prazo. O outro é capaz de representar uma
grande coleção de restrições relacionadas às condições operativas em horizontes de curto prazo. O
processo de simulação baseia-se na função de produção hidrelétrica, Equação (1), e no cálculo do
balanço de massa de água dos reservatórios, Equação (2). Ele foi criado para a representação computacional de várias regras operativas para sistemas
hidrotérmicos (Cicogna, 2003). Dentre o conjunto
de regras operativas, chamadas internamente de
políticas operativas, este trabalho faz uso de uma,
para curto prazo, que permite simular a operação de
reservatórios a partir do volume inicial, das trajetórias de geração, vertimento e afluência. A escolha
desta política operativa deve-se ao fato de que os
níveis de montante e de jusante, a geração elétrica e
a vazão vertida numa usina são variáveis medidas.

Polinômio Área x Cota.
Polinômio Cota x Volume.
Polinômio Cota x Defluência.
Função de Potência Máxima.
Função de Engolimento Máximo.
Função de Rendimento da Turbina.
Função de Rendimento do Gerador.
Função de Perda Hidráulica.
São dinâmicos:
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Nível de Montante (medido).
Nível de Jusante (medido).
Queda Bruta (diferença entre os níveis de
montante e de jusante, medida).
Vazão Afluente (depende do balanço hídrico o qual faz uso dos polinômios área x cota
e cota x volume).
Vazão Turbinada (calculada com base numa
tabela que relaciona potência, queda e vazão).
Vazão Vertida (medida).
Vazão Defluente (soma das vazões turbinada
e vertida).
Potência Gerada (medida).
Rendimento Turbina-Gerador (depende das
funções de rendimento).
Perda Hidráulica (depende da função de
perda hidráulica).
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Os dados desse estudo devem apresentar os valores
de cota mínima, máxima, maximorum e coroamento do reservatório. Para esses valores de cota não
pertencentes ao levantamento aerofotogramétrico, a
área deve ser interpolada ou extrapolada linearmente, salvo quando interpolações não lineares igualmente espaçadas constam no projeto original.
Na Tabela 1, apresentam-se os pontos “área
x cota x volume” da usina analisada. Os valores de
cota, em destaque, constam no projeto da usina,
para os demais valores de cota, a área foi calculada
usando interpolação linear.

Existe uma relação de dependência entre
dados estáticos e dinâmicos. Por exemplo, o cálculo
que converte o nível d’água do reservatório em volume armazenado faz uso da função inversa do polinômio cota x volume que é uma informação estática.
Porém, os dados envolvidos na representação do
armazenamento, a cota e o volume, são medições
realizadas em campo e, portanto, dinâmicos. Da
mesma forma, a função de engolimento máximo é
estática, porém a altura de queda e a vazão turbinada relacionadas com essa função são dinâmicas.
Pode-se afirmar que todas as variáveis dinâmicas não
medidas, dependem dos dados estáticos.
Diante disso, a metodologia apresentada
neste trabalho sugere que todos os dados estáticos
sejam consolidados e que as funções: rendimento da
turbina, do gerador e perda hidráulica, concentremse numa única chamada Função de Rendimento
Global.

Tabela 1 - Pontos “área x cota x volume”.

Área
(km²)
237,3
317,3
537,3
1037,3
1975,3
2181,3
2212,2
2459,4
2490,3
2770,5
2957,3

PROCEDIMENTOS PARA CONSOLIDAÇÃO
DOS DADOS
Para cada função estática a ser consolidada
será apresentada a técnica de consolidação, um
exemplo aplicado e a consequência da diferença
entre a informação oficial e consolidada para os
modelos de planejamento da operação em uso no
setor elétrico. A metodologia foi aplicada a uma
usina hidrelétrica brasileira de grande porte. Os
dados cadastrais oficiais da usina foram obtidos dos
arquivos de entrada dos modelos NEWAVE e DECOMP disponíveis no sítio da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). Esses dados
encontram-se cadastrados no gerenciador de dados.
Os dados de pós-operação da usina foram fornecidos pela empresa responsável pela operação. Eles
foram extraídos da base de dados e exportados para
o Excel usando o construtor de consultas. A função
de rendimento global foi calculada com o gerador
da função de rendimento global. O Excel foi utilizado para os cálculos, ajustes polinomiais (Linha de
Tendência) e otimização (Solver) (Baltar e Fontane,
2008; Lopes, 2001). Os coeficientes dos polinômios
possuem sete algarismos significativos seguindo o
padrão do setor elétrico na formatação dos dados.

Cota
(m)
375,3
377,3
382,3
387,3
392,3
394,3
394,6
397,0
397,3
400,3
402,3

Volume
(hm³)
137,3
417,3
1867,3
5117,3
11962,3
15844,3
16462,1
21738,5
22439,8
29919,1
35372,3

Nível Característico

Mínimo
Máximo
Maximorum
Coroamento

Foi ajustado um polinômio aos pontos “área
x cota” da Tabela 1. Na Figura 2, mostra-se uma
comparação do polinômio oficial com o polinômio
consolidado. Para a faixa de validade do polinômio,
procurou-se incluir três pontos do levantamento
original e os níveis mínimo, máximo e maximorum
do reservatório. A precisão da área foi fixada igual
ao dado de projeto, sem arredondamento.

Polinômio Área x Cota
Para a consolidação do polinômio área x cota é necessário reportar-se aos dados levantados no
estudo mais recente da topografia da área alagada.

Figura 2 - Consolidação do Polinômio Área x Cota.
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período escolhido seja recente, para representar a
atual situação do leito do rio à jusante. Deve-se ter
conhecimento do comportamento do canal para as
maiores cheias do histórico, visando estabelecer os
limites máximos.
Grafando-se os pares de pontos de nível jusante em função da vazão defluente, pode-se ajustar
uma função polinomial à nuvem de pontos da operação do canal. O polinômio deve ser extrapolado
até a vazão correspondente à capacidade dos vertedouros para que a faixa de validade considere todos
os valores possíveis de vazões defluentes. Deve-se
indicar a faixa de validade da função, pois fora dela
poderão ocorrer inflexões do polinômio ajustado,
causando grandes erros na representação do canal
de fuga.
Na Figura 4, mostra-se uma comparação do
polinômio cota x defluência oficial e consolidado.
Os pequenos círculos representam os pares horários
de “nível de jusante x vazão defluente” para o período de 01/set/2006 a 31/ago/2007. Esse período
corresponde a um ano completo, demonstrando a
sazonalidade hidrológica e incluindo uma das maiores cheias do histórico, ocorrida em jan/2007.

É possível perceber erros significativos do
polinômio oficial em relação ao polinômio ajustado.
Esse tipo de desvio tem impacto direto no cálculo da
evaporação do reservatório utilizado nos modelos de
planejamento da operação para médio e longo prazo.
Polinômio Cota x Volume
O ajuste do polinômio cota x volume é feito
a partir dos pares "área x cota" do polinômio apresentado no item anterior. Para cada um desses pares, devem ser refeitos os cálculos dos volumes de
acordo com o método de Tronco de Prisma.
Foi ajustado um polinômio aos pares “cota x
volume” da Tabela 1, cujos valores de volume foram
recalculados. Na Figura 3, mostra-se uma comparação do polinômio oficial com o polinômio consolidado. A faixa de validade e a precisão das variáveis
seguem o mesmo padrão do polinômio “área x cota”.

Figura 3 - Consolidação do Polinômio Cota x Volume.

Essa diferença entre o polinômio cota x volume oficial e ajustado se reflete no cálculo do balanço hídrico do reservatório da usina. Como consequência, não só o volume final de um período,
como também as vazões afluentes registradas na
base, tornam-se comprometidos e precisam ser recalculados.

Figura 4 - Consolidação do Polinômio Cota x Defluência.

Para a consolidação, usou-se a seguinte técnica. Primeiro foi ajustado um polinômio à nuvem
de pontos disponível na base. De acordo com a nuvem de pontos, a faixa de validade desse polinômio
era de 374,76m até 378,64m. Esse polinômio precisava ser extrapolado até a capacidade máxima do
vertedor, 50000 m³/s. Porém, não havia registros na
base para o intervalo de 378,65m até 381,77m. Então, foram adicionados os pontos do polinômio

Polinômio Cota x Defluência
Para a consolidação do polinômio cota x defluência são necessários os pares “nível de jusante x
vazão defluente” registrados pela companhia por
um período. As leituras do nível do canal de fuga
devem ter periodicidade horária e precisão de centímetros, sem arredondamentos. É importante que o
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oficial para esse intervalo sem registro e um segundo
polinômio foi ajustado para a faixa completa. O
benefício dessa técnica de ajuste é a obtenção de um
único polinômio o qual é ao mesmo tempo coerente
para os pontos “nível x vazão” da base e coerente
para o intervalo no qual não há registros de operação.
Nota-se que o polinômio oficial tem quase
toda a sua trajetória fora da nuvem de pontos. Isso
causa erros acumulativos na queda bruta calculada
pelos modelos de planejamento da operação, comprometendo o resultado matemático da função de
produção, Equação (1). Na situação específica da
Figura 4, na qual o polinômio cota x defluência
oficial mantem-se acima dos pontos registrados, a
tendência do simulador é calcular uma vazão turbinada acima da real, a fim de compensar a diminuição da queda líquida e, dessa forma, aproximar-se
da meta de geração elétrica.

Figura 5 - Consolidação da Função de Potência Máxima.

Função de Potência Máxima
Função de Engolimento Máximo
Para uma boa representação dos limites operativos da usina pode-se efetuar testes de potência
máxima, procurando-se períodos com quedas baixas. Deve-se medir a potência máxima, a abertura do
distribuidor e os níveis de montante e jusante. É
importante observar as faixas proibidas devido à
vibração ou cavitação na turbina. Na falta de testes, é
possível, preliminarmente, ajustar as funções de
potência e engolimento máximos analisando os
dados históricos.
Grafando-se os pontos de potência verificada em função da queda bruta, pode-se visualizar a
curva de potência máxima como sendo a envoltória
da nuvem de pontos. Dividindo-se o valor de potência máxima pelo número de máquinas em operação,
obtém-se o ajuste da curva para um conjunto turbina-gerador.
Na Figura 5, apresenta-se o ajuste da função
de potência máxima. Os pequenos círculos representam os pares “potência verificada x queda bruta”
registrados, em base horária, na operação da usina,
também no período de 01/set/2006 a 31/ago/2007.
O traço consolidado superior representa o limite
operativo da usina, para o traço inferior uma máquina encontra-se parada.
Analisando o gráfico, percebe-se que o valor
de potência máxima oficial nunca foi atingido pela
usina, nem mesmo quando esta operou com todas as
máquinas na queda efetiva. Isso impõe um risco ao
sistema, pois nos resultados dos modelos de operação, acredita-se que exista uma disponibilidade de
geração que não é real.

Com um procedimento semelhante ao apresentando no item anterior, grafando-se os pontos de
vazão turbinada em função da queda bruta, pode-se
visualizar a curva de engolimento máximo como
sendo a envoltória da nuvem de pontos. Dividindose o valor da vazão turbinada máxima pelo número
de máquinas em operação, obtém-se o ajuste da
curva para uma turbina.

Figura 6 - Consolidação da Função de Engolimento Máximo.
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Na Figura 6, apresenta-se o ajuste na função
de engolimento máximo. Os pequenos círculos
representam os pares “vazão turbinada x queda bruta” registrados pela companhia no mesmo período.
Observando o conjunto de pontos, nota-se que os
traços consolidados representam o limite da usina
quando uma de suas máquinas está parada. Os pontos acima dos traços são registros de operação em
situações nas quais todas as máquinas estavam ligadas.
Analisando o gráfico, percebe-se que o valor
de engolimento máximo oficial é menor do que o
real, para um mesmo número de máquinas em operação. Dessa forma, os modelos de planejamento da
operação podem não alcançar a meta de geração, a
não ser que superestimem o rendimento das máquinas.

Figura 7 - Matriz de Rendimento Global.

IMPACTO DA CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS PARA OS MODELOS DE PLANEJAMENTO DA OPERAÇÃO

Função de Rendimento Global
Para calcular a função de rendimento global
das máquinas envolvidas na operação, as empresas
têm duas opções. A primeira opção faz uso das funções de rendimento da turbina, do gerador e da
perda hidráulica. A segunda, entretanto, é baseada
nos dados de pós-operação registrados pela companhia: potência gerada, queda bruta e vazão turbinada. Em geral, a margem de erro das funções de rendimento é baixa, por isso as empresas podem utilizar
a primeira opção. Porém, para aquelas que possuem
um método razoavelmente preciso de medição de
vazão, a segunda opção é mais interessante.
Para a primeira opção, o cálculo da matriz
de rendimento global faz uso do gerador da função
de rendimento global, descrito na segunda seção.
Esse gerador apresenta, entre outras coisas, o rendimento global das máquinas em função da queda
bruta e da potência média.
Para a obtenção da mesma função usando
os dados dinâmicos registrados pela companhia em
um determinado período, pode-se, por exemplo,
utilizar a ferramenta “Solver” do Excel, para otimizar as células da matriz de rendimento global de
modo a minimizar a soma do erro quadrático entre
a vazão turbinada registrada pela usina e a vazão
turbinada calculada com base nessa matriz.
Na Figura 7, apresenta-se a matriz de rendimento global calculada para a usina analisada
usando o gerador da função de rendimento global.
Para aplicar o conceito de rendimento global aos modelos existentes no setor elétrico, basta
zerar os coeficientes de perda hidráulica das usinas e
substituir a matriz de rendimento da turbina pela
matriz de rendimento global.

Com o objetivo de analisar o impacto da
consolidação dos dados para os modelos de planejamento da operação em uso no setor elétrico brasileiro foram utilizados: o gerenciador de dados e o
simulador da operação de usinas hidrelétricas, descritos anteriormente. Os dados de pós-operação
registrados na base da usina analisada foram comparados aos dados resultantes da simulação da operação para julho/2007. A comparação foi feita em
duas situações. Na primeira, o simulador foi alimentado com os dados oficiais do setor elétrico. Na segunda o simulador utilizou os dados consolidados
da usina de acordo com a metodologia proposta
neste trabalho. A análise é apresentada sob a forma
gráfica e de tabelas.
Sob a forma gráfica são mostradas as trajetórias de geração, nível de montante e vazão turbinada. Os erros nos níveis de jusante ou nas quedas
bruta se refletem na trajetória de nível de montante.
Em relação às vazões, duas considerações são importantes. Primeiro, não houve vertimento no período,
portanto a trajetória da vazão defluente é igual à da
vazão turbinada. Segundo, as vazões afluentes registradas na base são fornecidas como entrada de dados ao simulador e, portanto, não foram alvo de
consolidação e não necessitam comparação.
Dados Registrados x Simulação com Dados Oficias
Na Figura 8, comparam-se as trajetórias registradas pela usina e simuladas com dados oficiais.
Nota-se que a meta de geração não foi cumprida
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de pós-operação e sua reprodução via simulação.

pelo simulador, pois por várias vezes o nível d’água
do reservatório atingiu o limite mínimo de 394,26
m, justificando as baixas vazões turbinadas. A explicação para o gasto excessivo de água do reservatório
deve-se, principalmente, ao problema com o polinômio cota x defluência oficial, apresentado na
seção anterior.

Figura 9 - Dados registrados x Simulação com dados consolidados.

Com o objetivo de fazer uma análise numérica dos resultados apresentados anteriormente, na
Tabela 2, apresenta-se um resumo estatístico focado
na soma e na média do erro quadrático entre as
variáveis registradas e simuladas envolvidas no planejamento da operação.
Os números da Tabela 2 evidenciam a melhoria na qualidade dos dados da usina, obtida após
o processo de consolidação. Algumas pequenas diferenças apresentadas na terceira coluna da tabela são
explicadas pela precisão de 0,1 MW utilizada pelo
simulador. As diferenças não tão pequenas dessa
coluna, relacionadas ao nível de jusante e à vazão
turbinada, justificam-se pelo fato do canal de fuga
de uma usina hidrelétrica ser representado por uma

Figura 8 - Dados registrados x Simulação com dados oficiais.

Dados Registrados x Simulação com
Dados Consolidados
Na Figura 9, comparam-se as trajetórias registradas pela usina e simuladas com dados consolidados. Para facilitar a análise, a escala dos gráficos
dessa figura é a mesma da anterior. Nas três trajetórias: de geração, de nível de montante e de vazão
turbinada; nota-se uma forte aderência entre dados
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sões importantes. A primeira confirma que a qualidade dos dados tem grande influência sobre o resultado de um modelo, principalmente no que se espera sobre a representação matemática das condições
reais do comportamento do sistema modelado. A
segunda conclusão é que a metodologia proposta é
eficiente, pois apresentou, para a usina analisada,
uma redução média dos erros entre as varáveis registradas e simuladas de 97,37%.
A contribuição deste trabalho não se restringe ao desenvolvimento de uma metodologia
pioneira de consolidação de dados de usinas hidrelétricas. Os modelos computacionais, utilizados pelo
setor elétrico, para otimização, simulação e previsão
de vazões, dependem de dados de qualidade para
apresentarem resultados confiáveis. Portanto, a qualidade dos dados obtida com o uso da metodologia
proposta neste trabalho contribui, de forma geral,
para a escolha de uma política de operação econômica e confiável para o sistema hidrelétrico brasileiro.

nuvem de pontos. Acredita-se que uma técnica “precisa” de medição de vazão, reduza o espaçamento
entre os pontos dessa nuvem, melhorando ainda
mais os resultados.
Tabela 2 - Resumo Estatístico.

Dados Registrados x Simulados
Dado Oficial
Ajustado
Soma do erro quadrático
Ø(x) 13,40
0,13
θ(u)
617,03
37,31
Q
764.398.035,90 5.320.512,15
P
18.151.757,75
2,84
ηG
2,48
0,13
Média do erro quadrático
Ø(x) 0,13
0,01
θ(u)
0,91
0,22
q
1.013,62
84,56
p
156,20
0,06
ηG
0,06
0,01
Redução média da soma do
erro quadrático

Redução
99,05 %
93,95 %
99,30 %
100,00 %
94,57 %

97,37 %
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Este artigo apresentou uma metodologia para consolidação de dados de usinas hidrelétricas. A
escolha dos dados estáticos para o processo de consolidação é devida a influência que essas informações têm na construção da base dinâmica de uma
usina. A metodologia apresentada é composta por
seis procedimentos que fazem uso de um gerenciador de dados, um construtor de consultas, um gerador da função de rendimento global e uma planilha
eletrônica. Os procedimentos são baseados nos dados registrados pela companhia que administra a
operação da usina e por isso, não requerem investimentos financeiros.
A metodologia foi aplicada aos dados de
uma grande usina hidrelétrica brasileira. Após o
ajuste dos dados dessa usina, foram executados testes com um simulador da operação de usinas hidrelétricas, em uso no setor elétrico. Os testes tinham
dois objetivos. O primeiro era avaliar a eficiência da
metodologia de consolidação dos dados. O segundo
era analisar o comportamento desse modelo computacional de planejamento da operação alimentado,
inicialmente, com informações oficiais e, posteriormente, com dados consolidados. A partir dos resultados computacionais, foram obtidas duas conclu-
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Procedures for the Consolidation of Data from Hydroelectric Plants Based on Recorded Information
ABSTRACT
This paper presents a sequence of procedures for
the consolidation of data from hydroelectric plants. The
procedures are based on static and dynamic data recorded
by the company that manages plant operation. The proposed methodology uses a data manager, a queries builder,
a generator of the function overall efficiency and an elec-

20

RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 17 n.1 - Jan/Mar 2012, 9-21
tronic spreadsheet. It has been applied to the data from a
large Brazilian hydroelectric plant which is part of the
National Interconnected System and its operation is coordinated by the Electric System National Operator. The
benefits of data consolidation are analyzed using a simulator of the hydroelectric plant operation. This simulator is
used in an attempt to reproduce the past operation of the
plant, initially using official data and then consolidated
data. The results show significant improvements in terms
of data quality contributing to the efficiency and reliability
of the computational models in use by the Brazilian energy
sector to plan the operation.
Key-words: Data Quality, Overall yield, Hydroelectric
Plants.
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RESUMO
A medição da umidade do solo é essencial em estudos de balanço hídrico. Existem diferentes métodos, diretos e indiretos, para a determinação do conteúdo de água no solo, cada qual com suas vantagens e desvantagens. Os sensores de
capacitância possibilitam a construção de sondas multisensores com grande portabilidade, que permitem, com um único
equipamento, o levantamento e o armazenamento de dados de umidade do solo em diferentes locais, profundidades e intervalos de tempo, podendo se constituir em excelente ferramenta para o monitoramento e o estudo dos processos que regem o movimento da água no solo. Contudo, o uso dessa alternativa depende de validação da qualidade dos dados gerados. Assim, o
objetivo deste trabalho foi verificar a aplicabilidade de sondas multisensores de capacitância, a PR2/6 da Delta-T Devices
Ltd, para a medição, em campo, da umidade de solos típicos do Cerrado em diferentes pontos de monitoramento. Em oito
locais, seis profundidades e em diferentes épocas do ano, foram levantados 162 dados de umidade do solo com uma sonda
PR2/6 da Delta-T e, simultaneamente, foram efetuadas medições por meio do método gravimétrico para comparar os resultados nos mesmos pontos. Os resultados indicam que a sonda multisensor de capacitância Delta-T PR2/6, utilizando uma
única relação entre a voltagem e o conteúdo de água no solo, não é capaz de substituir adequadamente o método gravimétrico no monitoramento do teor de umidade de Latossolos do Cerrado em condições de campo.
Palavras-chave: monitoramento, hidrometria, sonda Delta-T.

Em estudos hidrológicos, o solo é o principal meio de transporte e de armazenamento da
água. Nas camadas de solo mais próximas da superfície, os processos de movimentação da água, por
meio da infiltração, evaporação, absorção pelas
plantas, redistribuição e drenagem, ocorrem de
forma mais dinâmica, o que demanda maior detalhamento espaço-temporal desse monitoramento.
Existem diferentes métodos, diretos e indiretos, para a determinação do conteúdo de água no
solo e que podem ser empregados na realização
dessa atividade de monitoramento. O método considerado como padrão é o gravimétrico (Rawls et al.,
1992), que consiste em medir diretamente o peso da
água presente em determinada amostra de solo em
relação ao seu peso seco em estufa à 105 oC. Os métodos indiretos estimam a umidade do solo a partir
da medição de outra propriedade que pode ser
relacionada ao seu conteúdo de água em um dado
momento. Entre os métodos indiretos, destacam-se:

INTRODUÇÃO
O monitoramento da umidade do solo é
uma prática importante em estudos de balanço hídrico, o qual tem aplicação em diversas áreas do
conhecimento. No caso dos sistemas agrícolas, em
que o crescimento das plantas e a produtividade das
culturas têm maior relação com a umidade no solo
do que com qualquer outro elemento meteorológico isolado, inclusive a chuva (Baier e Robertson,
1968), esse monitoramento é fundamental. O conhecimento do regime de variação da umidade no
solo fornece informações imprescindíveis para a
análise e a solução de problemas como os seguintes:
manejo de irrigação; escolha da época de plantio;
determinação do consumo de água pelas plantas;
estudo dos processos de transferência de água, calor
e nutrientes no sistema solo-planta-atmosfera; e
planejamento dos sistemas de drenagem.
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ramento da umidade do solo em condições de campo, em escala de bacia hidrográfica.

os tensiométricos (tensiômetros); os radiométricos
(sonda de nêutron); os de resistência elétrica (bloco
de gesso); os de reflectometria no domínio do tempo (TDR); os de capacitância ou reflectometria no
domínio da freqüência - FDR (Sonda de Capacitância); e os de reflexão ou emissão de radiação (sensoriamento remoto).
Os equipamentos do tipo TDR e FDR podem ser agrupados na mesma categoria porque
ambos baseiam seu princípio de funcionamento nas
características eletromagnéticas do solo (Evett et al.,
2006). Segundo diversos autores (Evett e Steiner,
1995; Baumhardt et al., 2000; Kelleners et al., 2004a,
2004b), apesar da vantagem dos métodos eletromagnéticos poderem ser incorporados em equipamentos eletrônicos com portabilidade adequada à
aquisição automática de dados e o seu armazenamento em campo, seus resultados podem apresentar
problemas de precisão e acurácia. Em geral, os sensores de capacitância (FDR) têm maior flexibilidade
do que os equipamentos do tipo TDR no que se
refere à forma e freqüência de operação dos equipamentos, admitindo a construção de sondas multisensores. Assim, é possível, com um único equipamento, em campo, realizar o levantamento e o armazenamento de dados de umidade do solo em
diferentes profundidades e intervalos de tempo,
fazendo com que esse tipo de equipamento seja visto
como uma excelente ferramenta para o monitoramento dos processos que regem o movimento da
água no solo. No entanto, como qualquer tipo de
equipamento destinado à medição indireta de propriedades do solo, sua aplicação carece de verificação da qualidade dos dados gerados e de comprovação do grau de fidelidade das medidas com a realidade que se pretende caracterizar.
Este trabalho tem por objetivo verificar a aplicabilidade de sonda multisensor de capacitância,
a PR2/6 da Delta-T Devices Ltd., para a medição,
em campo, da umidade em latossolos do Cerrado
em diferentes pontos de monitoramento, utilizando
uma única equação.

Descrição do equipamento
Os dispositivos eletrônicos das sondas de
perfil PR2/6 estão montados em um tubo de policarbonato, com aproximadamente 2,5 cm de diâmetro externo e pouco mais de um metro de comprimento, devidamente configurado para medir a umidade do solo nas profundidades de 10, 20, 30, 40, 60
e 100 cm, exatamente onde se encontram instalados
os sensores eletrônicos, visualizados na forma de
pares de anéis de aço inoxidável (Delta-T Devices
Ltd, 2004).
Antes da leitura, a sonda é inserida em um
tubo de acesso próprio do equipamento, construído
com uma fina parede de fibra de vidro, que pouco
afeta a transferência do campo eletromagnético
gerado pelos sensores e o solo ao seu redor. Esse
tubo de acesso é inserido no solo de modo que sua
parede externa fique em contato direto com o solo,
procurando-se evitar, no processo de inserção, que
vazios sejam formados entre a parede desse tubo e o
solo. A existência desses vazios ao redor dos anéis
onde se localizam os sensores diminui a acurácia de
medidas da sonda.
A leitura dos dados das sondas é feita com
equipamento portátil próprio, com visor eletrônico,
denominado HH2, que mostra e grava os resultados
das medições em volts (V) e em teor de umidade em
base volumétrica (m³.m-³).
Princípio de funcionamento do equipamento
Os sensores de capacitância se utilizam de
um oscilador de freqüência para gerar um campo de
corrente alternada (AC) o qual serve como meio de
detecção das propriedades dielétricas do solo naquele momento. A magnitude da constante dielétrica do solo, medida indiretamente nesse processo,
pode ser relacionada com o teor de água do meio
poroso. Esses sensores são pares de eletrodos, constituídos de barras ou anéis circulares de metal, que
funcionam como se fossem capacitores, no qual o
solo atua como o material dielétrico. Esse capacitor
trabalha em conjunto com o oscilador, gerando um
circuito finamente ajustado, que tem sua freqüência
de operação alterada em função do teor de umidade
do solo (Paltineanu e Starr, 1997). Todo esse processo baseia-se no fato de que a constante dielétrica
do solo varia sensivelmente com seu conteúdo de
água. Nesse aspecto, destaca-se que, em seus extremos, na água, a constante dielétrica é cerca de 80 e

MATERIAL E MÉTODOS
Utilizou-se uma sonda multisensor de capacitância do tipo PR2/6, da Delta-T Devices Ltd., a
qual, teve seu funcionamento previamente verificado por meio da comparação de seus resultados com
o de outras duas sondas do mesmo tipo e fabricante.
Posteriormente, foi realizado o trabalho de verificação do desempenho desse tipo de sonda no monito-
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voltagem (V) registrada pelos equipamentos pode
ser ajustada a um modelo polinomial, conforme
apresentado na Equação 2.

no ar, de aproximadamente 1. Na condição de solo
seco, o valor da constante dielétrica está em torno
de 4 (Dean et al., 1987).
No caso das sondas Delta-T PR2/6, quando
acionadas, um sinal de 100 MHz de freqüência,
similar a uma onda de rádio FM, é gerado e aplicado
em cada par de anéis existentes ao longo da extensão da haste da sonda, nas profundidades de medição do aparelho. Desse modo, o campo eletromagnético resultante, que se estende ao redor dos sensores por um raio de cerca de 100 mm dentro do
solo, serve para estimar indiretamente o conteúdo
de água próximo aos sensores, por meio do correspondente valor da constante dielétrica ou permissividade do meio poroso, determinado com base na
detecção da amplitude da onda de retorno. Portanto, a partir do sinal de retorno da freqüência emitida pela sonda, que sofre alterações, medidas e relacionadas à constante dielétrica ou permissividade do
solo (ε), determina-se o índice de refração do solo
úmido, que é equivalente a , que varia em função
da umidade do solo.
e o conteúdo de água no
A relação entre
solo (θ) é dada pela Equação 1 (Delta-T Devices
Ltd., 2004).

(2)

em que:
a, b, c, d e z: parâmetros do modelo.

Combinando-se as Equações 1 e 2, obtém-se
a relação direta entre a voltagem lida pela sonda (V)
e o conteúdo de água no solo (θ).

Caracterização dos solos utilizados no estudo

A investigação foi conduzida no campo, em
oito diferentes locais de amostragem, um na área
experimental da Embrapa Cerrados e os outros sete
na Bacia Experimental do Alto Rio Jardim, todos no
Distrito Federal. Dos oito locais amostrados, sete são
classificados como Latossolo Vermelho e um como
Latossolo Vermelho-Amarelo, solos comumente
encontrados em áreas do Bioma Cerrado (Reatto et
al., 1998).
Nesses locais, foram instalados tubos de acesso para o uso das sondas PR2/6, seguindo as
orientações do fabricante (Delta-T Devices Ltd.,
2004).
Características dos solos nesses pontos são
apresentadas na Tabela 1.
Como se pode observar na Tabela 1, o teor
de argila dos solos analisados varia de 55 a 75%, o
teor de matéria orgânica (MO) vai de 0,95 a 3,28% e
a densidade dos solos (ρsolo) está entre 0,88 e 1,12
g.cm-3.

(1)

em que:
a0 e a1: parâmetros do modelo.

Os equipamentos apresentam duas opções
de valores padronizados de a0 e a1: uma para solos
minerais e outra para solos orgânicos. Segundo o
fabricante (Delta-T Devices Ltd., 2004), para a maioria dos solos agrícolas, utilizando-se os valores genéricos pré-definidos por eles, o erro absoluto dos
resultados de umidade seria de aproximadamente
0,06 m³.m-³. Com o uso de parâmetros calibrados
para solos específicos, uma equação por tipo de
solo, o fabricante estima que esse erro seja apenas
um pouco atenuado, passando para 0,05 m³.m-³. No
entanto, para os casos de solos muito argilosos ou
com grande conteúdo de matéria orgânica, bem
como aqueles com variação na salinidade, o fabricante recomenda a realização de estudos para a
calibração específica dos parâmetros a0 e a1. O mesmo vale para estudos que requerem maior precisão.
De acordo com Delta-T Devices Ltd. (2004)
e van Bavel e Nichols (2002), a relação entre
ea

Coleta dos dados
Na verificação do desempenho da sonda no
monitoramento da umidade do solo em condições
de campo, em cada um dos oito locais de amostragem e nas profundidades de leitura da sonda (10,
20, 30, 40, 60 e 100 cm), foram efetuadas medidas
simultâneas da umidade do solo com a sonda PR2/6
e com o uso do método gravimétrico.
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Na medição com a sonda, efetuaram-se três
repetições de coleta de dados. Em cada uma delas, a
sonda era girada em 120 graus para a verificação de
alguma variação significativa no resultado da leitura.
Em função das características dos solos estudados, a
sonda foi configurada para utilizar os parâmetros
originais de suas equações internas (a0 e a1) definidos para solos minerais pelo fabricante.
Na coleta de amostras deformadas de solo
para a determinação da umidade pelo método gravimétrico, o qual implica na abertura de furos no
solo com a utilização de um trado, teve-se o cuidado
de retirar essas amostras, no mínimo, a um metro e
meio de distância do local em que estava instalado o
tubo de acesso, para evitar a interferência dessas
intervenções em medições posteriores de umidade
com a sonda, e no máximo a três metros, para manter certa representatividade da amostra em relação
ao local de leitura com a sonda. A conversão de
umidade em base gravimétrica em volumétrica, para
permitir a comparação entre os métodos, foi efetuada por meio da utilização dos dados de densidade
do solo em cada ponto de amostragem, apresentados na Tabela 1.
Na realização do trabalho foram conduzidas
onze campanhas de medição entre os dias
25/10/2007 e 06/08/2008, englobando períodos
chuvosos e secos na região. O intervalo entre as
medições foi de aproximadamente um mês. Cada
local foi visitado pelo menos duas vezes. Em cada
campanha eram coletados dados em dois ou três
locais, totalizando 27 visitas aos pontos. Assim, como
em cada visita eram levantadas informações em seis
profundidades, foram obtidos 162 dados para a
avaliação dos resultados das sondas.

Tabela 1 - Características dos solos utilizados na execução
do trabalho.
ID Profundidade Argila Silte Areia MO
ρsolo
local
m
%
%
%
% g/cm³
1
10
62,50 27,60 9,90 3,28
0,90
1
20
59,47 30,98 9,55 3,06
0,92
1
30
59,23 31,96 8,81 2,68
0,97
1
40
65,79 25,70 8,52 2,21
0,92
1
60
68,54 22,87 8,59 1,38
0,95
1
100
70,04 21,24 8,72 1,41
0,93
2
10
55,13 33,25 11,62 3,19
0,94
2
20
55,86 34,29 9,84 2,78
0,92
2
30
60,57 28,98 10,45 2,58
0,91
2
40
61,86 28,33 9,81 2,37
0,90
2
60
64,76 25,72 9,52 1,50
0,88
2
100
66,34 24,16 9,50 1,05
0,92
3
10
55,25 32,73 12,02 3,00
0,97
3
20
63,77 25,19 11,04 2,49
0,96
3
30
70,54 19,44 10,02 2,19
0,96
3
40
69,01 21,65 9,35 1,86
0,93
3
60
71,26 19,15 9,59 1,60
0,93
3
100
72,18 17,52 10,30 1,18
0,92
4
10
69,90 18,99 11,11 1,00
0,93
4
20
70,79 18,57 10,64 1,00
0,95
4
30
71,94 17,20 10,86 1,00
0,91
4
40
71,06 18,60 10,34 1,00
0,91
4
60
70,89 19,32 9,78 1,47
0,92
4
100
74,81 15,91 9,28 1,00
0,91
5
10
64,20 23,92 11,88 2,93
0,92
5
20
65,04 24,54 10,42 2,63
0,89
5
30
70,30 18,69 11,01 2,15
0,93
5
40
72,37 17,06 10,57 1,71
0,93
5
60
73,38 16,25 10,37 1,11
0,94
5
100
72,11 17,57 10,32 1,00
0,94
6
20
70,79 18,57 10,64 1,00
0,95
6
30
71,94 17,20 10,86 1,00
0,91
6
40
71,06 18,60 10,34 1,00
0,91
6
60
70,89 19,32 9,78 1,47
0,92
6
100
74,81 15,91 9,28 1,00
0,91
7
10
53,51 29,51 16,99 2,49
0,99
7
20
56,84 28,06 15,11 2,22
0,88
7
30
56,84 28,06 15,11 2,22
0,88
7
40
64,25 23,63 12,12 1,00
0,88
7
60
64,25 23,63 12,12 1,00
0,88
7
100
64,25 23,63 12,12 1,00
0,88
8
10
60,01 3,79 36,20 2,09
1,05
8
20
60,52 3,68 35,79 1,75
1,04
8
30
62,10 3,72 34,18 1,73
1,12
8
40
62,09 3,79 34,12 1,42
1,02
8
60
64,11 2,54 33,36 1,28
0,99
8
100
63,80 2,30 33,89 0,95
1,08

Análise de consistência dos dados
Para evitar que os erros inerentes ao método gravimétrico provocassem qualquer viés na avaliação dos resultados obtidos com as sondas, antes de
utilizá-los, efetuou-se uma análise de consistência
desses dados. Foram eliminados todos os resultados
do método gravimétrico em que o coeficiente de
variação da umidade do solo nas três repetições
efetuadas foi superior a 3%.
Além disso, para minimizar erros grosseiros
nos resultados obtidos com as sondas, seus dados
também foram consistidos antes da análise final do
trabalho, sendo eliminados aqueles identificados
com base nos seguintes critérios:
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O coeficiente de correlação de Pearson (r)
indica o grauda relação existente entre duas variáveis. A determinação desse coeficiente é efetuada
por meio da seguinte equação:

a) Dados fora da curva que relaciona a voltagem (V) e o conteúdo de água no solo (θ)
fornecido pela sonda, indicando provável
erro de leitura;
b) Dados discrepantes das demais umidades
medidas ao longo do perfil de solo, indicando possível problema de contato entre o
solo e o tubo de acesso;
c) Dados sistematicamente discrepantes dos
demais quando efetuada uma comparação
gráfica com os dados gravimétricos, após
um primeiro processo de calibração da sonda, indicando possível problema de contato
entre o solo e o tubo de acesso em determinado local e profundidade.

(3)
em que:
xi e yi: valores medidos das variáveis x e y;
e : médias dos valores medidos de x e y.
Os valores de coeficientes de correlação de
Pearson (r) encontrados foram classificados de acordo com os critérios adotados por Shimakura
(2006), apresentados na Tabela 2.

Análise dos dados consistidos

Tabela 2 - Classificação das correlações de acordo com o
coeficiente de correlação (Shimakura, 2006).

Na etapa de avaliação do desempenho da
sonda Delta-T PR2/6 no caso em estudo, o primeiro
passo consistiu na comparação direta entre os 162
resultados de umidade do solo lidos com a sonda e
os correspondentes dados médios consistidos obtidos com o uso do método gravimétrico. Ainda com
base nesses dados, efetuou-se a calibração da equação da sonda utilizando-se o método dos mínimos
quadrados. Com a equação calibrada, os dados de
voltagem (V) da sonda foram convertidos em novos
valores de umidade do solo (θ). Finalmente, efetuou-se a comparação entre os dados obtidos com a
equação calibrada da sonda e os respectivos dados
médios obtidos a partir do uso do método gravimétrico. Destaca-se que, nessa etapa do trabalho, nas
duas vezes em que foram confrontados os dados de
umidade do solo medidos com a sonda e com o
método gravimétrico, antes e depois da calibração
da equação, a comparação entre eles foi feita com
base na análise dos seguintes parâmetros estatísticos:

Coeficiente de Correlação (r)
0,00 - 0,19
0,20 - 0,39
0,40 - 0,69
0,70 - 0,89
0,90 — 1,00

Correlação
Muito fraca
Fraca
Moderada
Forte
Muito forte

O coeficiente de concordância de Willmott
(1982) indica o grau de afastamento dos valores
estimados em relação aos dados observados. Ou seja,
esse coeficiente (d) avalia a relação média entre a
linha de tendência linear gerada entre os dados
estimados e observados e a reta 1:1. Os valores de d
variam entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, maior a concordância entre os dados estimados e observados. Esse índice é dado pela seguinte equação
(Willmott, 1982):

a) Coeficiente de determinação (R²);
b) Coeficiente de correlação de Pearson (r);
c) Coeficiente de concordância (d) com a reta
1:1 (Willmott, 1982);
d) Índice de desempenho (c) do modelo (Camargo e Sentelhas, 1997).

(4)

em que:
Pi: valor estimado;
0i: valor observado;
: média dos valores observados.

O coeficiente de determinação (R²) indica o
quanto a variação de uma determinada variável explica a variabilidade de outra variável. No caso em
estudo, esse parâmetro foi utilizado para verificar o
quanto a variação dos resultados obtidos com a sonda pode explicar a variabilidade dos dados medidos
com o método gravimétrico.

O índice de desempenho (c) desenvolvido
por Camargo e Sentelhas (1997) agrupa, em uma
única análise, os coeficientes de correlação (r) e de
concordância (d), conforme apresentado a seguir:
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c=r*d

Tabela 4 - Coeficientes de variação do teor de umidade
das amostras de solo analisadas pelo método gravimétrico.

(5)

Na Tabela 3, são apresentados os critérios
de interpretação do índice de desempenho (Camargo e Sentelhas, 1997).

Coeficiente de variação (%)
Amostra
Nº

Tabela 3 - Critérios de interpretação do desempenho das
sondas em estimar as umidades do solo determinadas
com o uso do método gravimétrico
(adaptado de Camargo e Sentelhas, 1997).

Índice de desempenho (c)
> 0,85
0,76-0,85
0,66-0,75
0,61-0,65
0,51-0,60
0,41-0,50
< 0,40

Profundidade (cm)

10
20
30
40
1
15,22* 6,18* 4,51* 7,23*
2
2,87 12,72* 2,59 6,17*
3
3,12* 3,01*
1,51
1,76
4
3,09*
2,87
6,03* 2,49
5
2,64
3,18*
1,21
2,00
6
0,84
2,35
3,62* 1,96
7
4,34*
1,95
1,94
1,41
8
2,17
0,73
2,43
1,04
9
3,56*
2,40
1,77
0,80
10
2,15
1,48
1,07
1,35
11
6,99*
0,98
0,83
1,38
12
3,00
7,93*
0,95 3,34*
13
0,53
1,86
1,65
2,21
14
6,15* 4,30*
1,65 3,01*
15
0,98
0,48 21,38* 3,57*
16
2,49
2,65
1,54
1,61
17
1,28
1,37
4,87* 4,35*
18
2,74
3,69*
2,22
0,73
19
6,52*
2,61
2,01
1,12
20
1,96
1,81
1,52
1,17
21
1,52
0,55
1,46
0,90
22
9,43*
2,29
1,16
0,96
23
19,51* 6,04*
2,17
1,24
24
4,00*
1,38
0,18
0,51
25
3,05*
1,41
1,59
1,50
26
6,65*
2,73
0,37
0,33
27
1,77
2,16
0,81 7,81*
Excluídos
13
8
5
7

Desempenho
Ótimo
Muito bom
Bom
Mediano
Ruim
Muito ruim
Péssimo

Para finalizar, efetuou-se a análise da distribuição estatística dos valores absolutos do erro em
termos de teor de umidade do solo em base volumétrica (% vol.). O modelo utilizado para a representação dessa distribuição foi o de Skaggs et al. (2001)
modificado por Silva et al. (2004), descrito da seguinte forma:

(6)
em que:
E: erro absoluto acumulado (% vol.);
Emin: erro absoluto correspondente ao limite superior do primeiro intervalo em que os dados foram
discretizados na análise da distribuição dos erros (%
vol.)
PE: percentual de amostras com valores absolutos de
erro menores ou iguais a E (%);
P0: percentual de amostras com valores absolutos de
erro menores ou iguais a Emin (%)
k e n: parâmetros de ajuste do modelo.

60
4,69*
1,56
4,06*
2,88
3,70*
0,57
0,86
1,94
1,48
0,65
1,09
0,78
2,75
2,41
7,65*
0,85
1,90
1,79
1,06
0,71
0,20
2,33
0,59
1,88
0,60
1,72
0,37
4

100
2,14
1,68
2,79
3,97*
4,67*
1,45
1,00
2,17
2,38
0,84
0,41
1,61
2,18
1,24
7,36*
0,50
0,49
1,11
0,70
2,64
0,33
1,69
0,94
1,29
2,11
1,13
7,60*
4

* Repetições de dados com coeficiente de variação maior que 3%.

Como se pode observar na Tabela 4, das
amostras coletadas em 162 locais e profundidades,
41 foram descartadas devido ao fato de o coeficiente
de variação das três repetições efetuadas em cada
um desses ter superado 3%. Assim, foram selecionados 121 valores médios de umidade do solo obtidos
com o método gravimétrico para a avaliação das
medições realizadas com a sonda Delta-T PR2/6.
Os resultados apresentados na Tabela 4 indicam a existência de uma maior variabilidade nos
dados de umidade do solo obtidos com o método
gravimétrico próximo à superfície, principalmente a
10 cm de profundidade. A dificuldade de retirada
dessa amostra sem a contaminação pelo solo seco da
superfície e o fato dessa camada de solo ser hidrolo-

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na Tabela 4, são apresentados os coeficientes de variação das medições, em três repetições, do
teor de umidade dos solos analisados pelo método
gravimétrico.
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gicamente mais dinâmica são duas hipóteses para
explicar essa maior variabilidade encontrada nos
valores de umidade do solo em profundidades mais
rasas.
Na investigação dos dados das sondas que
não seguiam a curva que relaciona a voltagem lida
(V) e o respectivo conteúdo de água no solo (θ),
não foram detectados erros de leitura.
Na análise de possíveis problemas de contato entre o solo e o tubo de acesso, efetuada por
meio da avaliação gráfica dos perfis de umidade e da
comparação com demais dados obtidos com o método gravimétrico, descartaram-se 12 dados levantados.
Dessa forma, foram utilizados 109 pontos
amostrais para a comparação entre resultados médios obtidos com o método gravimétrico e aqueles
levantados com a sonda Delta-T Delta-T PR2/6.
Na Figura 1, são apresentados os 109 dados
coletados com a sonda Delta-T PR2/6 utilizados na
seqüência do trabalho, bem como a curva de representação da relação entre os seus valores lidos de
voltagem (V) e de conteúdo de água no solo (θ).

Figura 2 - Comparação entre os valores de umidade do
solo obtidos com a sonda Delta-T PR2/6 e os medidos
com o método gravimétrico.

Como se observa na Figura 2, o baixo valor
de R² indica que a variabilidade dos resultados da
sonda não permite explicar adequadamente a variabilidade dos dados médios medidos com o método
gravimétrico. O valor de r indica a existência de
uma correlação “moderada” entre os dados obtidos
com a sonda e os determinados com o método gravimétrico. O valor do coeficiente de concordância
(d = 0,69) evidencia que a relação média entre a
linha de tendência linear gerada entre os dados da
sonda PR2/6 e os obtidos com o método gravimétrico, apesar da dispersão dos dados, não está tão distante da reta 1:1. O traçado dessa linha de tendência
média mostra que os dados da sonda, em geral,
subestimam os dados medidos com o método gravimétrico. Finalmente, a análise global dos dados
obtidos com a sonda, consolidada no valor do parâmetro c (índice de desempenho global da técnica), indica que a sonda PR2/6 tem desempenho
classificado como “péssimo” de acordo com a escala
apresentada por Camargo e Sentelhas (1997). Assim, com os parâmetros de fábrica para solos minerais, utilizando apenas uma equação, ela não pode
ser utilizada adequadamente em substituição do
método gravimétrico na determinação da umidade
dos solos analisados. De tal modo, buscou-se a calibração das equações das sondas com base nos dados
de umidade do solo obtidos com o método gravimétrico (Figura 3).
Como se pode observar na Figura 3, o valor
do coeficiente de determinação (R²) proveniente da
relação entre as voltagens (V) medidas com as sondas e os valores de umidade do solo (θ) obtidos com
o método gravimétrico também é baixo (0,32), indicando a dificuldade de relacionamento dessas variá-

Figura 1 - Relação entre os valores de voltagem (V) e o
teor de umidade do solo (θ) da sonda Delta-T PR2/6
utilizada.

Analisando-se a Figura 1, observa-se que
a relação entre a voltagem lida (V) e os seus respectivos conteúdos de água no solo (θ) pode ser adequadamente descrita por uma equação polinomial
de terceiro grau.
Na Figura 2, é apresentado o gráfico que
confronta os dados obtidos no campo utilizando a
sonda Delta-T PR2/6 com sua configuração padrão
para solos minerais e os valores médios determinados com o método gravimétrico para os mesmos
pontos.
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se observar que as mudanças nos parâmetros estatísticos de comparação entre os dados obtidos após a
calibração das sondas e aqueles determinados com o
método gravimétrico não foram suficientes para
melhorar significativamente o desempenho do equipamento analisado, que continuou apresentando
resultado classificado como “péssimo” na avaliação
geral. Ainda na Figura 4, as retas paralelas à reta 1:1
representam os limites inferiores e superiores do
erro dentro dos quais o fabricante da sonda (Delta-T
Devices Ltd., 2004) indica estar inserida a precisão
do equipamento, de 6% de variação no teor de umidade do solo em base volumétrica. Nota-se que,
por vezes, esses limites foram superados. Para uma
melhor discretização dessa informação, na Figura 5
é apresentado o resultado da análise de distribuição
dos erros obtidos entre os dados da sonda após a
calibração de sua equação e os valores médios medidos com o método gravimétrico.

veis. Destaca-se que, com tamanha dispersão dos
dados, o uso de equações polinomiais de maior grau
não melhora significativamente o valor do R² apresentado na Figura 3.

Figura 3 - Calibração da sonda Delta-T PR2/6 com base
nos dados médios de umidade do solo medidos com o
método gravimétrico.

Utilizando-se a equação calibrada para a
transformação das leituras de voltagem das sondas
(Figura 3), efetuou-se nova análise da possibilidade
de uso desses equipamentos na estimativa do teor de
umidade do solo determinado pelo método gravimétrico (Figura 4).

Figura 5 - Distribuição estatística dos valores absolutos dos
erros (% vol.) entre as leituras da sonda calibrada e os
dados obtidos com o método gravimétrico.

Conforme apresentado na Figura 5, cerca
de 80% das 109 amostras utilizadas na comparação
dos dados das sondas e determinados com o método
gravimétrico alcançaram erros inferiores a 6% no
teor de umidade em base volumétrica. Cabe destacar que a utilização de um erro absoluto de até 6%
no teor de umidade em base volumétrica como referência (0,06 m³.m-3) se baseia apenas na declaração
do fabricante das sondas de que essa é a precisão
esperada no uso de seus equipamentos considerando apenas uma relação entre a voltagem e a umidade do solo. Contudo, para a maioria das aplicações
este é um valor de erro considerado elevado. No

Figura 4 - Comparação entre os valores de umidade do
solo obtidos com a equação calibrada da sonda Delta-T
PR2/6 e os medidos com o método gravimétrico.

Comparando-se os resultados apresentados
nas Figuras 2 e 4, nota-se uma pequena melhora na
relação entre a umidade do solo medida com a sonda e com o método gravimétrico. Na Figura 4, pode-

30

RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 17 n.1 - Jan/Mar 2012, 23-32
cerca de 20% das amostras analisadas ainda
apresentaram erro absoluto no teor de umidade do solo superior a 0,06 m3.m-3, valor
indicado pelo fabricante como erro padrão
desses equipamentos.

caso em estudo, os valores de umidade do solo medidos em diferentes locais e épocas do ano, utilizando o método gravimétrico, variaram de 16 a 41% em
base volumétrica, assim, 6% representa um erro
relativo de 24% dentro desse intervalo, percentual
muito elevado. Considerando que um erro absoluto
de 2% no teor de umidade seria um valor aceitável,
de acordo com os resultados apresentados na Figura
5, mais de 60% das amostras extrapolariam esse
limite.
Diante dos resultados obtidos, a busca de
uma equação por ponto e por profundidade seria
uma alternativa para verificar a viabilidade de uso do
equipamento avaliado, o que demandaria grande
esforço no processo de calibração.
Destaca-se que outros trabalhos também detectaram limitações quanto ao uso de sondas de
capacitância. No relatório FAO/IAEA (2003) é apresentado um estudo de comparação de diversos sensores de medição de umidade do solo (sonda de
nêutron; reflectômetros no domínio do tempo-TDR;
e sondas de capacitância), em que a sonda Delta-T
PR1/6 de perfil, similar a utilizada neste trabalho,
foi a que apresentou os piores resultados em termos
de precisão e acurácia. Evett et al. (2003), comparando diversos sensores elétricos utilizados com
tubos de acesso (Sentek EnviroSCAN, Diviner 2000,
Delta-T PR1/6 e a Trime T3), uma sonda de nêutron e um TDR, sob condições controladas em uma
coluna de solo continuamente pesada, concluíram
que a sonda Delta-T PR1/6 era o sensor de menor
acurácia entre os testados, sendo os seus resultados
os mais sensíveis a variações na temperatura e a distúrbios no solo durante a instalação do tubo de acesso em razão da menor quantidade de solo amostrada na medição. Esses autores ressaltam que essas
limitações poderiam inviabilizar o uso desses equipamentos em condições de campo, como comprovado no presente trabalho.
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Evaluation of The Capacitance Probe Performance
in Monitoring Cerrado Oxisoil Moisture Content
Under Field Conditions
ABSTRACT
Soil moisture measurements are essential in soilwater balance studies. There are different methods, direct
and indirect, for measuring the soil-water content, each one
with advantages and disadvantages. Capacitance sensors
allow the construction of highly portable profile probes,
which, with a single equipment, allow measuring and
storing these data from different locations, depths, and time
intervals, which can constitute an excellent tool for monitoring and studying the processes that govern soil-water
dynamics. However, the use of that alternative depends on
verification of generated data quality. Thus, the objective of
this paper was to verify the applicability of a capacitance
profile probe PR2/6 of Delta-T Devices Ltd., for measuring
soil-water content in the field of typical Cerrado Biome soils
in different monitoring locations. At eight locations, six
depths, and different seasons of the year, 162 soil moisture
data were obtained with the selected probe and, simultaneously, gravimetric water-contents were measured to compare
the results at each point. The results indicate that the DeltaT PR2/6 capacitance profile probe, using a unique relationship between the voltage and soil-water content, cannot
replace the gravimetric method to monitor the soil moisture
of Cerrado Biome Oxisoils appropriately under field conditions.
Key-words: monitoring, hydrometry, Delta-T probe.
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RESUMO
A utilização de modelos matemáticos na análise de sistemas de recursos hídricos é bastante discutida na literatura
desde os meados do século XX. Entretanto, todos apresentam simplificações, quer seja pela representação espaço-temporal de
seus componentes quanto pelas aproximações utilizadas para representar os processos não-lineares. Com relação aos modelos
disponíveis para simulação de sistemas hídricos superficiais com base de tempo mensal, apesar de serem bastante versáteis,
não incorporam certas complexidades devido a algumas limitações matemáticas dos seus algoritmos. Tais simplificações
podem comprometer um processo decisório, dependendo de seus requerimentos. Baseado neste contexto foi desenvolvido um
modelo de simulação que tem como principais características a incorporação de não-linearidades dos processos hidráulicos e
operacionais de estruturas hidráulicas mais usuais. A sua função objetivo visa maximizar, a nível mensal, o atendimento
às demandas hídricas segundo critérios de prioridade estabelecidos pelo tomador de decisão. As limitações operacionais e
hidráulicas foram incluídas no modelo através de restrições lineares (balanço hídrico; volumes mínimo, máximos e metas;
capacidade dos componentes; etc.) e não-lineares (vazão vertida máxima, vazão descarregada máxima, área da superfície
líquida do reservatório, etc.). As restrições não-lineares foram representadas por segmentos lineares, utilizando artifícios de
linearização, e resolvidas via programação linear seqüencial até sua convergência a uma tolerância desejada. Sua aplicabilidade e verificação de desempenho foi realizada numa análise sistêmica dos reservatórios Catolé II e Poço Redondo de parte
da bacia hidrográfica do Rio Piancó. Os resultados demonstraram que todas as restrições foram satisfeitas e que as demandas consideradas obtiveram uma garantia de 100% no atendimento. O tempo de processamento para atender aos requerimentos de convergência foi relativamente baixo.
Palavras - chave: recursos hídricos, simulação, programação linear, artifícios de linearização.

Os modelos de otimização aplicam-se aos
casos em que interessa saber qual é a alternativa
operacional ótima do sistema e são aplicados, preferencialmente, para um pequeno intervalo de tempo
(depende do numero de equações necessárias para
descrever cada estado e da discretização temporal
utilizada). Estes modelos utilizam algoritmos para
selecionar, sistematicamente, soluções ótimas, procurando satisfazer uma função objetivo e restrições
operacionais. Não existe, porém, um procedimento
de otimização que possa resolver eficientemente
qualquer tipo de problema. A escolha do modelo de
otimização vai depender da forma, quantidade e
propriedades matemáticas da função objetivo e das
restrições.
Existem inúmeros modelos de simulação e
otimização e até mesmo uma combinação de ambas
as técnicas, que são bastante difundidos na literatura, tal qual a utilização de técnicas de rede de fluxos,
uma forma de programação linear usada em mode-

INTRODUÇÃO
A simulação é técnica de modelagem que
avalia o comportamento temporal de um sistema
sob um conjunto de entradas e procedimentos operacionais especificados previamente. Esta ferramenta é, provavelmente, o método mais usado para análise de sistema de recursos hídricos graças a sua simplicidade (Celeste 2006). De modo geral, pode-se
dizer que os modelos de simulação são mais apropriados para análise do desempenho de alternativas
operacionais de longo prazo, sendo bastante úteis
para representar a operação do sistema com um
grau elevado de segurança. Apesar de não gerarem
diretamente uma solução ótima, podem revelar,
uma solução pelo menos próxima da ótima, quando
políticas alternativas são geradas por meio de numerosas aplicações do modelo.
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los mistos. Apesar de serem versáteis por utilizar
uma visão sistêmica, em termos de componentes
físicos, estes, dada a sua estrutura de arcos e nós,
não conseguem representar todos os processos físicos de sistemas hídricos, o que pode comprometer a
tomada de decisão. Isso ocorre devido a sua limitação na representação de componentes com nãolinearidades intrínsecas aos processos hidráulicos e
operacionais. Dentro deste contexto foi desenvolvido um modelo de simulação que utiliza uma rotina
de otimização, baseada na técnica da programação
linear seqüencial com artifícios de linearização, que
é acionada mês a mês para um horizonte de tempo,
destinado a simular, de forma integrada, os usos
múltiplos da água, a fim de maximizar a satisfação
de atendimento dos usuários, segundo critérios de
prioridade de um sistema hídrico.
O modelo incorpora não-linearidades de
processos hidráulicos e operacionais de componentes físicos, como reservatórios com vertedores e descarregadores de fundo, e inclui, de forma integrada,
outros componentes, como perímetros irrigados, a
fim de promover uma política ótima de operação
integrada do sistema. Busca-se, no modelo, identificar e quantificar as disponibilidades hídricas superficiais do sistema, compatibilizando-as com as demandas hídricas de montante e de jusante.
As limitações operacionais e hidráulicas são
incluídas no modelo na forma de restrições lineares
(balanço hídrico nos nós, volumes metas, volumes
mínimos, capacidade dos componentes, etc.) e nãolineares (vazão vertida máxima, vazão descarregada
máxima, área da superfície líquida do reservatório,
etc.). As restrições não-lineares são descritas por
aproximações de segmentos lineares (artifícios de
linearização) e resolvidas num processo iterativo
(programação linear seqüencial) até a convergência
de uma tolerância desejada para o erro relativo da
função objetivo.
Para averiguar a eficiência e eficaz do novo
modelo de simulação, foi proposto uma análise sistêmica dos reservatórios Catolé II e Poço Redondo
da bacia do Rio Piancó - PB, a partir de um cenário
com demandas projetadas para o ano 2013, com
horizonte de tempo de 360 meses e uma meta operacional dos reservatórios de 25% da sua capacidade
máxima. A análise do desempenho no atendimento
às demandas, foram feitas através dos indicadores
como a confiabilidade, a resiliência, a vulnerabilidade e a sustentabilidade.

MODELOS DE SIMULAÇÃO DIFUNDIDOS
A combinação de técnicas de simulação e otimização no desenvolvimento de modelos para
sistemas de recursos hídricos, vem sendo difundida
em programas computacionais e ganhou força, devido às grandes vantagens que podem ser extraídas
desta integração. O MODSIM (Labadie et. al.,
1984), MODSimp32 (Porto et. al., 1997) e ACQANET (Azevedo et. al., 1998) são exemplos desta
integração. Todos são modelos de simulação com
técnicas de rede de fluxos, baseado no algoritmo
“Out-of-Kilter”, onde permite a estruturação de redes com grande número de reservatórios, demandas
e trechos de canais (links). Outros modelos que são
baseados em rede de fluxos como MIKE BASIN
2000 foi utilizado por Jha et. al. (2003) aplicaram
este modelo ao rio de Mun na Tailândia para avaliar
o desempenho da bacia e recomendar práticas ótimas de alocação. Fedra et. al. (2007) utilizou o modelo WATERWARE para o gerenciamento dos recursos hídricos no sul do Mediterrâneo, levando em
consideração uma análise multiobjetivo e multicriterial para avaliar e desempenho econômico da região. Carron et. al. (2004) utilizou o modelo RIVERWARE para definir várias políticas de operação, com
intuito de determinar a vazão adequada a ser mantida no rio. Faber et. al. (2007) propôs a utilização
integrada dos modelos HEC-PRM e HEC-ResSim
para otimização multiobjetivo na parte superior dos
reservatórios do Mississipi.
Embora modelos baseados em rede de fluxos sejam extremamente vantajosos em termos de
eficiência computacional, eles apresentam algumas
limitações (Roberto, 2002):
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Os algoritmos de rede de fluxo otimizam
apenas sistemas lineares;
A função objetivo é pré-definida e, portanto,
não pode ser livremente especificada pelo
usuário;
Estes algoritmos admitem, também, apenas
os dois tipos de restrições: a conservação da
massa nos nós e a limitação do fluxo nos arcos.
A otimização é executada em cada intervalo
de tempo, ou seja, não se garantem o ótimo
global para um período de “n” intervalos de
tempo.
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A técnica de programação linear, embora
tenha sido concebida para representar problemas
tipicamente lineares, vem sendo amplamente utilizada no planejamento e gerenciamento dos recursos
hídricos, mesmo para os que possuem processos
não-lineares que, nesses casos, são representados
matematicamente via artifícios de linearização, suprindo as limitações dos modelos baseado em rede
de fluxo.

A opção de não utilizar a técnica de rede de
fluxo no modelo de simulação proposto foi devido o
algoritmo Out-of-Kilter só representar cada componente como um sistema formado por uma rede de
arcos e nós. Este processo limita a representatividade dos processos não-lineares vinculados a vários
componentes dos reservatórios.
Pode-se, ainda, observar que existem vários
modelos, que não são baseados em técnicas combinadas de otimização e simulação que podem ser
utilizados na análise de sistemas de reservatórios.
Dentre eles podemos citar: o modelo AQUARIUS,
que utilizam técnicas de programação quadrática e
o modelo CALSIM que trata alguns processos nãolineares de forma simplificada. Smith (2002) utilizou o modelo CALSIM para encontrar regras de
operação ideal no Delta dos Estados Unidos. Diaz et.
al. (2002) aplicou o modelo AQUARIUS para alocação de água bacia hidrográfica, onde realizou em
seguida uma análise do sistema.
Não existe uma metodologia consagrada
que possa ser utilizada para todas as configurações
possíveis de um sistema, visto que estas diferem sob
vários aspectos. A escolha de uma metodologia a ser
aplicada depende de vários fatores, dentre os quais:
a configuração do sistema, os objetivos de uso dos
recursos hídricos e a eficiência computacional. Vale
salientar que, na maioria dos casos, os modelos de
suporte a decisão atuais são combinações de técnicas
de otimização e simulação.
Dentro destes propósitos, o modelo aqui apresentado é baseado na linearização de não linearidades e estruturado para a aplicação da programação linear.

ARTIFÍCIOS DE LINEARIZAÇÃO
Para linearizar funções não-lineares existem
diferentes metodologias dentre as quais se destacam:
Programação linear separável
Consiste num artifício de linearização de
funções não-lineares convexas para problemas de
minimização e côncavas para problemas de maximização. A estratégia é transformar o problema original de funções não-lineares em um problema equivalente de programação linear por meio da redefinição das funções e das variáveis. Entretanto, este
artifício de linearização, aumenta o número de variáveis com o número de segmentos e reduz a velocidade de convergência, problema que tem sido parcialmente superado pelo avanço dos computadores.
Um problema é dito separável quando pode
ser expresso como uma soma de funções de variáveis
simples. Logo, a linearização da função pode ser
feita introduzindo pontos de grade, dividindo-a em
trechos lineares. Este artifício pode ser utilizado na
linearização da curva área-volume, da vazão de descarga de fundo máxima, da vazão dos vertedouros
de um determinado reservatório.

MODELOS DE PROGRAMAÇÃO LINEAR
A programação linear é uma das técnicas
amplamente utilizadas na solução dos sistemas hídricos e tem como finalidade resolver um tipo de
problema especial onde o objetivo e as restrições são
funções lineares das variáveis de decisão. Mesmo
quando as relações são não-lineares, a programação
linear tem sido empregada através dos artifícios de
linearização (programação separável e seqüencial)
de funções.
Segundo Labadie (2004) as razões que tornam a programação linear atrativa são: converge
sempre para um ótimo global; abstração de tratar
problemas complexos; teoria da dualidade bem
desenvolvida para análise de sensibilidade e códigos
computacionais disponíveis.

Programação linear sequencial
Segundo Barbosa (2002), a programação linear seqüencial é uma outra forma para contornar o
problema das não-linearidades, ou seja, adotar um
processo iterativo até atingir a uma convergência
desejada.
Esse tipo linearização pode ser realizado, através da determinação de coeficientes de retas,
atualizados seqüencialmente a cada iteração, que
são tangentes a um ponto ou secantes obtidas através do conhecimento de dois pontos da função. A
escolha da linearização mais apropriada depende da
busca ou manutenção da convexidade do problema
de programação linear.
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poral Xt, t = 1,...,NT, e os respectivos valores limite
X0t especificados, separando os valores satisfatórios
dos insatisfatórios de modo que uma falha ocorra
quando Xt < X0t. Seja NF o número total de intervalos de tempo no qual Xt <X0t e sejam dj e sj, respectivamente, a duração e o volume de déficit do jésimo evento de falhas, j =1,...,M, onde M é o número de eventos insatisfatórios (Figura 01).
A confiabilidade (Conf) é a probabilidade da
série temporal permanecer em estado satisfatório
durante o horizonte de operação, ou seja, a percentagem do tempo em que o sistema funciona sem
falhas.

PROGRAMAÇÃO MULTIOBJETIVO
O tomador de decisão, em algumas situações, necessita considerar simultaneamente vários
objetivos, que podem apresentar unidades de medidas heterogêneas. Este tipo de problema requer, na
busca de sua solução, técnicas de programação multiobjetivo. Esta pode ser definida como um conjunto
de procedimentos matemáticos destinados a buscar
soluções ótimas para problemas com múltiplos objetivos ou metas a serem otimizados.
Um método bastante utilizado para tratar de
um problema multiobjetivo é o método das ponderações.
Os objetivos, expressos pelas funções objetivo f1(x), f2(x),…, fn(x), são ponderados através de
pesos, wi, assim temos:

Conf  PrX t  X 0t   1 

i 1

(2)

A resiliência (Res) é a forma como o sistema
recupera-se de uma falha, uma vez que esta tenha
ocorrido, ou seja, é a probabilidade de haver um
estado satisfatório no período t+1 dado um valor
insatisfatório no período t.. Pode ser, ainda, definida
como o inverso do valor esperado do tempo em que
o sistema permanece em estado insatisfatório, E[d].

n

max ou min   w i * f i (x )

NF
NT

(1)

O método das ponderações permite avaliar
um número maior de objetivos, mas é preciso definir, a priori, os coeficientes de ponderação.
Uma vantagem deste método é que os fatores de ponderação podem ser variados de forma
paramétrica até que se obtenha o conjunto de soluções não dominadas (x*). A melhor solução de
compromisso terá um conjunto w1, w2,…, wn que
indica a importância relativa de cada objetivo.

1 M 
1

Res 
dj 
E d   M j 1 

1

(3)

A vulnerabilidade (Vul) é a magnitude das
falhas a que o sistema está sujeito.
Vul  E s  

INDICADORES DE DESEMPENHO

1 M
s j
M j 1

(4)

Loucks (2000) propôs um índice de sustentabilidade geral definido pelo produto entre a confiabilidade, a resiliência e parte não vulnerável.

Sust  Conf*Res* 1  Vul 

(5)

METODOLOGIA
Figura 01 — Duração e volumes de déficit
em período de falhas.

O modelo de simulação desenvolvido neste
trabalho opera em escala mensal (Figura 02) e utiliza uma rotina de otimização baseada na técnica da
programação linear seqüencial. Este faz uso do método das ponderações como ferramenta multiobjetiva e dos indicadores de desempenho, para melhor
suprir o tomador de decisão com informações. Ele
visa quantificar a alocação dos recursos hídricos

Os indicadores confiabilidade, resiliência e
vulnerabilidade utilizados para avaliação de risco ao
atendimento às demandas hídricas foi proposto por
Hashimoto et al. (1982). Estes indicadores de desempenho do sistema (Celeste et. al, 2006), ao longo
do tempo, são determinados, utilizando a série tem-
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entre as demandas dos diferentes setores com um
determinado nível de prioridade, levando em consideração as não-linearidades operacionais e hidráulicas do sistema.
Os dados utilizados podem ser de natureza
física (demandas, componentes dos reservatórios,
entre outros) e natural (hidro-climáticas). Para representação do sistema a ser estudado são definidos
quatro elementos hidráulicos básicos: reservatórios,
nós de passagem (a montante, a jusante, desvios,
união e dreno), links (trechos de rio, adutora e
canais) e as retiradas (abastecimento, irrigação,
etc.).

Demanda máxima fixa ou variável

As demandas máximas utilizadas no modelo;
como abastecimento, pecuária, vazão ecológica,
lazer, piscicultura e energia elétrica; podem ser estimadas através de metodologias apresentadas nos
planos diretores das bacias hidrográficas. Com relação à demanda de irrigação, utilizou-se a metodologia proposta por Curi et al (2005) e Doorenbos e
Kassam (2000), que permitiu estimar as demandas
máximas de irrigação para culturas perenes e sazonais, através do balanço hídrico do solo.
Função objetivo

Níveis de prioridade

Os múltiplos objetivos a serem alcançados
num determinado sistema são estabelecidos segundo uma função matemática que contemple os interesses dos diferentes setores de usuários. Neste caso,
a função objetivo utilizada neste modelo de simulação procurou maximizar a satisfação do atendimento de requerimentos hídricos (vazões e volumes) dos
usos múltiplos, ou seja, é representada por:

As prioridades são valores que multiplicam
as variáveis de decisão da função objetivo considerada no modelo, a fim de demonstrar o grau de preferência de uma variável com relação às outras, podendo inclusive ter o mesmo nível preferência.
Esses valores são de natureza inteira e maiores ou
iguais a zero, podendo atingir valores de grande
proporção.

Z (Ra , Rip , Ris , Rin , Re, Rn , Sp , SC  , SM  , Sdj ) 
MODELO DE SIMULAÇÃO INTEGRADO

nm

  F 01(t )  F 02(t )

Entrada dos Dados

(6)

t 1

Hidrometeorológicos, reservatórios, demandas fixas e
variáveis e operacionais

O objetivo da função F01 é maximizar o atendimento do requerimento hídrico dos diferentes
usuários e é representada por:

t =1
Atualização das variáveis

Maximizar

Otimização
Linearização preliminar das funções
não-lineares

NP

NA
  α ca Ra ic (t)   α cip Rip ic (t)  
c 1
c 1


NI
NR  NS

FO1(t)    α cis Ris ic (t)   α cin Rin ic (t)  (7)
c 1
c 1
i 1



 NE α Re (t)  NNα Rn t 
 cn ic
ce
ic

 c
c 1
1

Linearização ponto a ponto
das funções não-lineares
Processo Iterativo de
Otimização (PL)

Atualização das
variáveis
NÃO

Erro = | (FOt — FOt-1)/FOt |

onde c é c-ézimo componente existente em um
determinado sistema; i é o i-ézimo reservatório em
um determinado sistema; αca é o coeficiente que
representa a prioridade no atendimento ao abastecimento humano e a pecuária; αcip é o coeficiente
que representa a prioridade no atendimento a irrigação de culturas perenes; αcis é o coeficiente que
representa a prioridade no atendimento a irrigação
de culturas sazonais; αcin é o coeficiente que representa a prioridade no atendimento a indústria; αce é
o coeficiente que representa a prioridade no aten-

SIM
t = t +1
Cálculo dos indicadores de desempenho
Saída dos resultados impressos e gráficos
FIM

Figura 02 — Fluxograma de funcionamento
do modelo de simulação.
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dimento a vazão ecológica; αce é o coeficiente que
representa a prioridade no atendimento a retirada
no nó de passagem; NR é o número de reservatórios; NA é o número de demandas de abastecimento
existente em um determinado sistema; NP é o número de demandas de irrigação com culturas perenes existentes em um determinado sistema; NS é o
número de demandas de irrigação com culturas
perenes existentes em um determinado sistema; NI
é o número de demandas industriais existentes em
um determinado sistema; NE é o número de vazões
ecológicas a serem satisfeitas existentes em um determinado sistema; NN é o número de uma determinada demanda a ser satisfeita nos nó de passagem
ci existentes em um determinado sistema; Raic(t) é a
variável de decisão que representa a retirada de
água para o c-ézimo abastecimento humano e consumo animal e num determinado mês t; Ripic(t) é a
variável de decisão que representa a retirada de
água para irrigação das culturas perenes do c-ézimo
perímetro irrigado em um determinado mês t; Risic(t) é a variável de decisão que representa a retirada de água para irrigação das culturas sazonais do cézimo perímetro irrigado em um determinado mês
t; Rinic(t) é a variável de decisão que representa a
retirada de água para a c-ézima indústria em um
determinado mês t; Reic(t) é a variável de decisão
que representa o volume de água que fica no rio, ou
seja, a c-ézima da vazão ecológica, num determinado
mês t; Rnic(t) é a variável de decisão que representa
a retirada por fio d’ água para o c-ézimo setor em
um nó de passagem ci a jusante do reservatório i
num determinado mês t;
O objetivo da função F02 é atender as metas
operacionais estabelecidas para os reservatórios,
para que venham a satisfazer os usos múltiplos do
sistema:

tório i, no mês t (pode ser utilizado para a piscicultura extensiva); SMi— é a variável de decisão associada ao atendimento do volume meta em um reservatório i, no mês t (pode ser utilizado para a energia
elétrica ou lazer); Spi(t) é a variável de decisão que
contempla o volume vertido de um determinado
reservatório i, no mês t; Sdji é a variável de decisão
que representa vazão residual, de um determinado
reservatório i, no mês t.
Restrições

As restrições (de igualdade e desigualdade,
lineares ou não lineares) do problema, que envolvem as equações de balanço hídrico e outras restrições físicas ou operacionais dos componentes do
sistema hídrico, são consideradas no modelo e suas
representações são tratadas a seguir.
No modelo, os reservatórios podem ser conectados por nós de passagem a sua jusante, via
descarregador de fundo, vertedores e tomadas
d’água, e nós de passagem a sua montante, chamados de fontes, onde recebem suas afluências ou
vazões residuais de outros reservatórios. Portanto, os
reservatórios são representados matematicamente
pelas equações de balanço de hídrico e restrições,
que levam em consideração as limitações operacionais e físicas destes componentes. Para determinar a
variação mensal do volume armazenado nos reservatórios, quando não estiverem em série (Figura 03),
usa-se a equação do balanço hídrico expressa abaixo:

Maximizar
NR α
.SC i (t)  α vmeta, i .SM i (t)  
FO2(t)    vmin, i
 (8)
i 1 
 α vvert, i .Sp i (t)  α vres, i .Sdj i (t) 

Figura 03 — Representação física do balanço
de massa em um reservatório i..

onde αvmin,i é o coeficiente que representa a prioridade no atendimento ao requerimento de volume
mínimo do reservatório i; αvmeta,i é o coeficiente que
representa a prioridade no atendimento ao requerimento de volume meta do reservatório i; αvvert,i é o
coeficiente que representa a penalização do vertimento no reservatório i; αvres,i é o coeficiente que
representa a prioridade no atendimento a vazão
residual ; SCi — é a variável de decisão que representa
o volume mínimo que deve ser mantido no reserva-

S i (t)  R ic (t)  Qf i (t)  Sp i (t)  S i (t  1) 
 I i (t)  Pi (t)  E i (t) * Am i (t)

(9)

onde Si(t) é o volume armazenado do reservatório i
no fim do mês t; Si (t-1) é o volume armazenado do
reservatório i no início do mês t; Ric(t) é a retirada
de água pela tomada d’ água no reservatório i no
mês t; Qfi(t) é a retirada d’água pelo descarregador
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reta variam, em cada instante t, como pode ser visto
na Figura 05 abaixo, até que a convergência do processo seja atingida:

de fundo do reservatório i no mês t; Spi(t) é o volume vertido do reservatório i no mês t; Ii é o volume
afluente ao reservatório i no mês t; Pi(t) é a taxa de
precipitação no reservatório i no mês t; Ei(t) é a
taxa de evaporação no reservatório i no mês t e Ami(t) é a área média do espelho d’água no reservatório i no mês t.
Caso o reservatório esteja em série, a equação do balanço hídrico computará a vazão residual
Sdji(t) advinda do reservatório a montante e, portanto, ficará:

Sdji(t) Si(t) R ic(t) Qfi(t) Spi(t)  Si(t  1)
(10)
 Ii(t) Pi(t) Ei(t) * Ami(t)
Figura 04 — curva área x volume linearizada por segmento.

Para calcular a área média Ami(t), apresentada no balanço de massa dos reservatórios, usa-se a
Equação 11:
Am i (t)  [

A i (t)  A i (t  1)
]
2

(11)

onde Ai(t) é área da superfície líquida do reservatório i, no final mês t; Ai (t-1) é área da superfície líquida do reservatório i, no início do mês t.
No entanto, as áreas da superfície líquida do
reservatório estão relacionadas aos seus volumes de
forma não linear. Portanto, para levar em consideração, na equação do balanço hídrico, o volume
precipitado e evaporado nos reservatórios é necessário fazer uso das relações área x volume, numa forma linearizada por segmentos na primeira iteração,
determinando em seguida a área média da superfície líquida do reservatório i no mês t, Ami(t), através
do procedimento abaixo:
n

Am i t     n ,i  S n ,i t    i
i 1

Figura 05 — curva área x volume linearizada por sucessão.

As intercessões e as inclinações, para cada
valor de Si(t) e Ai(t), são determinadas pelas equações abaixo:

(12)

onde: βn,i é o coeficiente angular de cada segmento
de reta da curva área-volume do reservatório i; φi é
intersecção da reta do primeiro segmento da curva
área-volume do reservatório i.
Para as próximas iterações, utilizou-se a técnica da programação seqüencial ou sucessiva, a área
média da superfície líquida é determinada a partir
dos volumes obtidos pela primeira iteração. Com
esses volumes acham-se, por interpolação, as áreas
correspondentes no gráfico da curva área x volume
dos reservatórios, para, em seguida, capturar os seus
pontos superiores e inferiores e definir para cada
instante uma reta. A interseção e a inclinação da

 A pi (t)  A ai (t)
a(t)  tgδ  

 S poi (t)  S ai (t) 

(13)

b(t)  A pi (t)  a(t) * S poi (t)

(14)

 A pi (t  1)  A ai (t  1)
a(t  1)  tgγ  

 S poi (t  1)  S ai (t  1) 

(15)

b(t  1)  A pi (t  1)  a(t) * S poi (t  1)

(16)

onde a(t) é a inclinação da reta, no final do mês t; a
(t-1) é a inclinação da reta, no início do mês t; b(t) é
a intercessão da reta, no final do mês t; b(t-1) é a
intercessão da reta, no início do mês t; Api(t) é o
ponto posterior a área do espelho d’água Ai(t), no
final do mês t; Aai(t) é o ponto anterior a área do
espelho d’água Ai (t ) , no final do mês t; Api (t-1) é o
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descarregador de fundo do reservatório i; Hi(f) é a
cota do reservatório i, no mês t.
Com o auxílio da equação (22) do descarregador de fundo foi construído um gráfico da descarga de fundo máxima x volume, para, em seguida,
usar o mesmo artifício que foi utilizado para o cálculo da área média da superfície líquida dos reservatórios. Para primeira iteração foi considerado a seguinte equação:

ponto posterior a área do espelho d’água Ai (t-1),
no início do mês t; Aai (t-1) é o ponto anterior a área
do espelho d’água Ai (t-1), no início do mês t; Spoi(t)
é o ponto posterior ao volume armazenado Si(t), no
final do mês t; Sai(t) é o ponto anterior ao volume
armazenado Si(t), no final do mês t; Spoi (t-1) é o
ponto posterior ao volume armazenado Si (t-1), no
início do mês t; Sai (t-1) é o ponto anterior ao volume armazenado Si (t-1), no início do mês t;
Logo a área média da superfície liquida, em
m², será determinada por:
 a(t) * S i(t)  b(t) 

  a(t  1) * S (t  1)  b(t  1)
i

Am i(t)  
2







n

0  Qfi(t)   ηi  S i t   φ i
i 1

onde ηi é o coeficiente angular de cada segmento de
reta da curva descarga de fundo máxima - volume
do reservatório i; φi é a é intersecção da reta de cada
segmento da curva descarga de fundo máxima x
volume do reservatório i.
Com os volumes armazenados Si(t) determinados na primeira iteração, pode-se determinar
por intepolação as descargas máximas correspondentes Qfmaxi(t) para as próximas iterações, a partir
do gráfico da descarga de fundo máxima x volume,
para em seguida construir retas com os pontos posteriores e anteriores de Si(t) e Qfmaxi(t), em cada
mês t. Que são representados pelas equações abaixo:

(17)

Ainda, para os reservatórios, será necessário
inserir as limitações operacionais das variáveis de
decisão Si(t), Ric(t), Qfi(t), Spi(t), para que o modelo
de simulação possa determinar os valores ótimos
correspondentes em cada mês t. Os intervalos estão
representados pelas restrições de desigualdade abaixo:
0  R ic (t)  Dmax ci

(18)

0  S i (t)  Smax i

(19)

0  Qfi(t)  Qfmax i

(20)

0  Sp i (t)  Spmax i

(21)

 Qmax pi(t)  Qfmax ai(t)
z(t)  tg  

S poi(t)  S ai(t)



(24)

d(t)  Qfmax pi (t)  z(t) * S poi (t)

(25)

onde z(t) é a inclinação da reta, no final do mês t;
d(t) é a intercessão da reta, no final do mês t; Spoi(t)
é o ponto posterior ao volume armazenado Si(t), no
final do mês t; Sai(t) é o ponto anterior ao volume
armazenado Si(t), no final do mês t; Qfmaxpi(t) é o
ponto posterior a descarga máxima, no final do mês
t; Qfmaxai(t) é o ponto anterior a descarga máxima,
no final do mês t;
Logo, a descarga máxima de fundo, para
cada mês t em um determinado reservatório i, será
representada pela combinação da inequação (23) e
a equação da reta, garantido que a água liberada
pelo descarregador só vai ocorrer se houver altura
hidráulica.

onde Dmaxic é a demanda máxima na tomada
d’água em um reservatório i; Qfmaxi é a máxima
descarga associada a um volume do reservatório i;
Spmaxi é o vertimento máximo associado a cota da
soleira superior do vertedouro em um reservatório i.
As vazões liberadas pelos descarregadores
de fundo são estimadas pela equação abaixo, (Quintela, 1981):
Qfmax i(t)  Cfi * Afi * (H i(t)  Hg i )0,5

(23)

(22)

onde: Cfi é o coeficiente de vazão do descarregador
de fundo do reservatório i; Qfmaxi é a vazão máxima
que pode ser aduzida pelo descarregador de fundo
do reservatório i, no mês t; Afi é a área da secção
transversal do descarregador de fundo do reservatório i; Hgi é a cota a jusante da geratriz inferior do

0  Qf i (t)  z(t) * S i (t)  d(t)

(26)

O vertimento máximo foi estimado pela equação a seguir (Quintela, 1981):
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Spmax i(t)  Cv i * Bv i * (Hvmax i(t)  Hsoli ))1,5

(27)

onde Cvi é o coeficiente de descarga que depende
da forma do vertedouro do reservatório i; Bvi é a
largura de base do vertedouro do reservatório i;
Hvmaxi é cota o nível máximo do reservatório i que
gera a lâmina vertente máxima projetada para o
vertedouro; Hsoli é a cota da soleira inferior do vertedouro do reservatório i.
Neste modelo, as vazões vertidas só ocorrerão se, e somente se, o volume Si(t) do reservatório i
ultrapassar a cota da soleira inferior do vertedouro.
Portanto, foi inserido na rotina de otimização do
modelo um artifício que permite separar volume
vertido do volume Si(t) calculado pela equação do
balanço hídrico em certo mês t. A variável de decisão Spi(t), proposta na função objetivo F02, representa o vertimento de um determinado reservatório
i em instante t e tem que ser minimizada para que i
vertimento só ocorra quando o volume Si(t) for
maior que S max i . Por outro lado, o volume vertido
Spi(t), em um determinado reservatório i, deve satisfazer também a inequação (21).
Para contemplar os possíveis objetivos de volumes meta nos reservatórios que venham ocorrer, a
fim de atender os requerimentos operacionais, como o do setor energético, de lazer e contenção de
cheias, incluiu-se, neste modelo de simulação, o
conceito do volume meta (Figura 06). Portanto,
para atingir o volume meta Smetai para atendimento
de requerimentos mínimos ideais para operação de
certas atividades ou definir uma regra de operação,
procura-se maximizar o volume abaixo do volume
meta, S2i(t) ou minimizar o volume acima do volume meta, S3i(t), pela seguinte equação:
S i(t)  S3 i(t)  S2 i(t)  Smeta i

Figura 06 - Esquema do volume meta Smetai, o volume
abaixo do meta S2i(t) e o volume acima
do meta S3i(t) em um reservatório i.

Nó c a jusante do reservatório i

Para esse tipo de nó, o balanço hídrico ocorre com a chegada das vazões provenientes do
vertimento e da descarga de fundo de um reservatório i, que resulta nas vazões de saída, para um nó c,
Rec(t) e Sdc(t), que pode ser representado por:
Qf i (t)  Sp i (t)  Re c (t)  Sd c (t)

(31)

tendo as seguintes restrições de desigualdade:
0  Sd c (t)  Sdmax c

(32)

0  Re c (t)  Demax c

(33)

onde Rec(t) é vazão ecológica (vazão da descarga de
fundo mais vazão vertida) a ser mantida no leito do
rio, no instante t, no nó de passagem considerado;
Sdc(t) é a vazão residual, no instante t, no nó de
passagem considerado; Sdmaxc é o limite máximo
da vazão residual Sdc(t); Demaxc é o limite máximo
da retirada da vazão ecológica Rec(t).

(28)

Nó a jusante do reservatório i e a jusante do nó c

Tendo, como restrições, as seguintes equações de desigualdades:
0  S2i(t)  Smeta i

(29)

0  S3 i (t)  Smax i  Smeta i

(30)

Para este tipo de nó segue o mesmo principio do balanço hídrico, mas as vazões de entrada
agora são Rec(t) e Sdc(t) e as vazões de saída são
Rnc(t) e Sdjc(t), obtendo-se:
Re c (t)  Sd c (t)  Rn c (t)  Sdj c (t)

(34)

Outros componentes do sistema

para as seguintes restrições de desigualdade:
O nó de passagem é também um componente do sistema que permite a conexão de outros
dois ou mais componentes (reservatório, links, etc.).
Nele simplesmente é realizado o balanço hídrico.
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0  Sdj c (t)  Sdjmax c

(35)

0  Rn c (t)  Dnmax c

(36)
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onde Rnc(t) é a retirada de água para um determinado uso no instante t, no nó de passagem c; Sdjc é a
vazão residual na saída, no instante t, no nó de passagem c; Sdjmaxc é o limite máximo da vazão residual Sdjc(t); Dnmaxc é o limite máximo da retirada
Rnc(t).

tadas as matrizes com as equações e inequações do
modelo e que entrarão na rotina de otimização linear do MATLAB, chamada de Linprog. A impressão
dos resultados também está inserida no arquivo
Simula.
Como o modelo entra num processo iterativo, a convergência é analisada, através dos valores
calculados para a função objetivo em cada iteração.
Para se obter uma boa precisão numérica o seguinte
erro relativo é analisado:

Nó c para tomada d’ água na lateral do reservatório i

Para este tipo de nó c se faz a distribuição
da vazão retirada por tomada d’ água no reservatório i, que é calculado pela equação 37 abaixo.

errofo 

R ic (t)  Ra ic (t)  Rip ic (t)  Ris ic (t)  Rin ic (t) (37)

(38)

0  Rip ic(t)  Dipmax ic

(39)

0  Ris ic (t)  Dismax ic

(40)

0  Rin ic(t)  Dinmax ic

(42)

Deve respeitar uma tolerância numérica especificada de 0,00001, valor adotado neste trabalho
em todo o processo de simulação.

para as seguintes restrições de desigualdade:
0  Ra ic (t)  Damax ic

FOt  FOt 1
 Tolerância
FOt

SISTEMA ANALISADO
A área de estudo é a sub-bacia do riacho
Santana, afluente do rio Piancó, localizado no Sudoeste do Estado da Paraíba entre as latitudes 7º30’
e 7º51’ Sul e as longitudes 38º7’ e 38º 22’ Oeste
(Figura 07). A sub-bacia apresenta dois reservatórios
em série, denominados Catolé II e Poço Redondo e
um perímetro irrigado, sendo estes dois últimos não
estão operação. As principais aglomerações urbanas
são as cidades de Manaíra e Santana de Mangueira.

(41)

onde Raic(t) é a retirada de água para o abastecimento humano e pecuário, no nó c, no mês t; Ripic(t) é a retirada de água para a irrigação para cultura perene, no nó c, no mês t; Risic(t) é a retirada
de água para a irrigação para cultura sazonal, no nó
c, no mês t; Rinic(t) é a retirada de água para a indústria, no nó c, no mês t; Damaxic é a demanda
máxima de abastecimento humano e a pecuária no
nó c; Dinmaxic é a demanda máxima da indústria no
nó c; Dipmaxic é a demanda máxima para a irrigação
de culturas perenes no nó c; Dismaxic Demanda
máxima para a irrigação de culturas sazonais no nó
c.
Análise de convergência do modelo

O modelo de simulação, implementado no
MATLAB, é executado com base em um programa
principal chamado de Simula, responsável por chamar mês a mês a rotina de programação linear seqüencial, onde está inserida toda modelagem matemática descrita anteriormente, apoiando-se em
arquivos como Dados que contém todos os valores
pertinentes ao sistema, e o arquivo Estima, que é
responsável por estimar as demandas de irrigação
máximas de culturas perenes e sazonais em cada
mês, além de outros arquivos, onde estão represen-

Figura 07 — Sistema estudado
(Fonte: PDRH/PB, SCIENTEC, 1997).

A referida sub-bacia apresenta aspectos climáticos, segundo a classificação de Köppen, como
do tipo Awig, na região das cabeceiras, próximo ao
município de Triunfo, enquanto as demais partes da
bacia são classificadas como BSwh’. A temperatura
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dados de evaporação média mensal e do coeficiente
kt para os reservatórios e o perímetro irrigado estudados, podem ser observados na Tabela 02.

média anual é superior a 24 ºC e as temperaturas
mais elevadas ocorrem nos meses mais secos: outubro a janeiro e, as menos elevadas entre abril e julho. A umidade relativa do ar média anual é em
torno de 64% a 72%. A insolação diária durante
alcança uma média de 7,3 horas a 8,7 horas e a evaporação total anual é aproximadamente de 3.000
mm. Os solos predominantes encontrados na subbacia do riacho Santana são em ordem de abrangência (SCIENTEC, 1997): Litossolos Eutróficos,
Podzólicos Vermelho, Amarelo Eutróficos e Cambissolos Eutrofícos, Latossólico. Tem-se que grande
parte dos solos da sub-bacia do riacho de Santana
está inserida na Classe B, apenas nas cabeceiras e na
região próxima ao município de Manaíra que se
encontram solos do tipo Classe A. A vegetação natural é do tipo xerófita, pertencente ao bioma caatinga. O processo de degradação da vegetação na bacia
está bastante acentuado. A área de antropismo já
ocupa mais da metade das terras da bacia, causando
um elevado grau de degradação, contribuindo para
o processo de aridez mais acentuado na região.

Tabela 02 — Dados de evaporação média mensal
do Tanque Classe A.

Evaporação média mensal (mm)
Posto
Jan Fev Mar Abr

Tabela 01 — Reservatórios e postos pluviométricos
utilizados nas simulações.

Posto Utilizado
Nome
Código

Manaíra

3853467

215
0,79
Ago

204
0,78
Set

Coremas1
kt2

220
0,80

272
0,81

300
0,77

182
0,92
Out

183
0,93
Nov

182
0,91
Dez

333
0,78

319
0,76

311
0,76

Os dados de vazões afluentes aos reservatórios foram obtidos do Banco de Dados da antiga
Secretaria Extraordinária de Recursos Hídricos do
Estado da Paraíba — SEMARH (atual AESA/SECTMA). A série pseudo-histórica de vazões foi
gerada pelo o modelo hidrológico chuva x vazão
MODHAC (Modelo Hidrológico Auto Calibrável),
para uma série de precipitação média diária de 57
anos, optando-se por uma abordagem determinística conceitual através da utilização do referido modelo, versão aperfeiçoada do MOHTSAR — Modelo
Hidrológico para o Trópico do semi-árido (Lanna e
Marwell, 1986 apud Lima, 2007), que se aplica, não
só às bacias de regime semi-árido do Nordeste do
Brasil, como também, àquelas de clima temperado
úmido. O modelo foi calibrado utilizando-se duas
sub-séries 1964/85 e 1975/85 e validada para a série
de 1985/89, do posto fluviométrico de Piancó
(37360000), onde foram geradas as séries de deflúvios médios mensais a partir de dados de precipitação totais diários, com extensão de 57 anos (1933 a
1989).

Os dados pluviométricos mensais utilizados
na simulação para cada reservatório e o perímetro
irrigado Poço Redondo foram obtidos do posto
pluviométrico mais próximo do subsistema conforme mostrado na Tabela 01.

3853467

272
0,77
Jul

Jun

Vazões afluentes

Precipitação

Manaíra

Coremas
kt2
Posto

Mai

Fonte: 1PDRH/PB (SCIENTEC, 1997) e 2Oliveira et. al. (2005)

DADOS DO SISTEMA

Ac. Catolé II
Ac. Poço Redondo
Perímetro Irrigado

1

Curvas dos reservatórios

Fonte: SUDENE (1990)

Os dados das curvas cota-área-volume foram
obtidos do Cadastro de Açude do Plano Diretor de
Recursos Hídricos da Bacia do Alto Piranhas e Piancó do Estado da Paraíba (SCIENTEC, 1997). Na
Tabela 03 estão listados os reservatórios do subsistema, com os seus volumes máximos e mínimos, e
sua classificação segundo a Lei estadual nº 6.344/97
do Estado da Paraíba.

Evaporação

Os dados de evaporação nos reservatórios e
no perímetro irrigado foram obtidos a partir de
dados observados do tanque “Classe A” para o posto
de Climatológico de Coremas. Os valores mensais do
coeficiente de tanque kt foram estimados por Oliveira et al. (2005) para a região do sertão paraibano
(mais precisamente na cidade de Patos). Assim os
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pode-se estabelecer a relação dos vertimentos máximos dos reservatórios, conforme mostrado na
Tabela 05.

Tabela 03 — Dados dos reservatórios estudados.
Açudes
Catolé II
P. Redondo

Volumes (hm3)
Maximo1
Mínimo1
10,50
62,75

0,4408
5,6031

Classificação
Lei 6.344/97

Demandas hídricas de Abastecimento

Médio
Médio

O reservatório Catolé II está comprometido
com o abastecimento urbano e rural da cidade de
Manaíra, com uma população aproximadamente de
13.879 habitantes de acordo com o censo de 2000
do IBGE. Com relação à pecuária, de acordo com o
documento de Pesquisa da Pecuária Municipal da
Fundação IBGE, relativos aos anos 1974 a 1994, o
número de cabeças é em torno de 7463 entre bovinos, suínos, ovinos, caprinos e eqüinos.
Segundo as mesmas fontes, o reservatório
Poço Redondo abastece a cidade de Santana de
Mangueira, que possui uma população urbana e
rural de aproximadamente 6.068 habitantes. Com
relação à pecuária, a região possui em torno de
5.026 cabeças dentre os animais já citados.

Fonte: 1PDRH/PB (SCIENTEC, 1997)

Descarregadores de fundo dos reservatórios

Os dados necessários para a determinação
das vazões descarregadas pelos reservatórios são
mostrados na Tabela 04. Esses dados são necessários
para determinar a vazão descarregada máxima a
cada instante de tempo t, e será associado à cota dos
reservatórios respectivamente, por sinal é uma outra
inovação desse novo modelo de simulação utilizado.
Tabela 04 — Dados físicos dos descarregadores de fundo
dos reservatórios.

Açudes

Catolé II
Poço
Redondo

Coeficiente
de vazão
(Cf)1

Diâmetro
do tubo
(mm)

Cota da
geratriz
inferior
(m)

0,6

200

127

0,6

500

88

Demandas hídricas de Irrigação

O sistema em estudo, possue um projeto de
irrigação, da iniciativa privada, vinculado ao reservatório Catolé II, com uma área de 29,2 ha e um projeto público de irrigação a ser implantado, que é o
perímetro de Poço Redondo, com uma área projetada de 500 ha, que será atendido pelo reservatório
Poço Redondo. Portanto, neste trabalho, a demanda
máxima de irrigação mensal para culturas perenes e
sazonais, foram estimadas a partir do modelo de
simulação proposto por Vieira et. al. (2007).

Fonte: 1Guia Prático para projetos de pequenas obras hidráulica DAEE/SP (2006)

Vertedouros dos reservatórios

Definição do cenário

Tabela 05 — Dados das características físicas dos
vertedouros dos reservatórios.

Açudes

Catolé II
Poço
Redondo

Coeficiente
de vazão
(Cv)1

Largura do
vertedouro

Cota da
Soleira
Inferior
(m)

0, 350

100

141,5

0, 350

150

107

Com o intuito de se obter uma melhor
compreensão e avaliação do potencial de uso da
disponibilidade hídrica do subsistema, foi estabelecido um cenário de demanda de uso d’água projetada para o ano de 2013, quando mantido a mesma
situação climática e operacional dos reservatórios e
os mesmos níveis de prioridades.
Os dados das demandas máximas mensais
de abastecimento humano e da pecuária e da irrigação dos perímetros estão apresentados nas Tabelas
06 e 07. Com relação à área a ser irrigada para cada
reservatório, foram consideradas duas situações:

Fonte: 1Guia Prático para projetos de pequenas obras hidráulica DAEE/SP (2006)

As vazões mensais extravasadas pelo vertedouro são determinadas levando em consideração a
cota do nível d’água e a cota de soleira dos vertedouros dos reservatórios e são obtidas pelo balanço
hídrico feitos nos reservatórios. Com estes dados
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para o reservatório Catolé II foi utilizada
uma área de 29,2 ha, que foi divida igualmente entre as culturas, e
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da simulação foi considerado 360 meses (30 anos).
Com relação aos volumes metas, estes foram considerados como sendo 25% do volume máximo, com
finalidade de manter a água armazenada nos reservatórios para prevenções quanto a períodos de longa estiagem, como pode ser observado na Tabela 08.

para o reservatório Poço Redondo foram utilizadas áreas ótimas para cada cultura, obtidas pelo modelo de otimização proposto
por Santos (2007), que teve como objetivos
maximizar a receita líquida e a mão-de-obra
oriunda da agricultura irrigada e atender os
requerimentos de vazão para o abastecimento e vazão ecológica (vazão vertida mais
a vazão de descarga de fundo), assim como
maximizar o volume que está abaixo da cota
meta. Para calcular a área ótima por cultura,
foram considerados os critérios referentes
ao abastecimento, a receita líquida e a mãode-obra, onde se atribuiu o maior peso para
o abastecimento e peso iguais para os outros
critérios.

Tabela 08 — Dados dos volumes iniciais e metas dos reservatórios.

Reservatórios

Catolé II
Poço
Redondo

Volume inicial
(m³)

Volume meta
(m³)

6.300.000,00

1.575.000,00

62.751.154,00

15.687.788,5

Tabela 06 — Cenário com as demandas máximas.

Considerações do modelo de simulação utilizado

Demanda máxima de
abastecimento humano e a
pecuária (l/s)

Reservatórios

Catolé II
Poço Redondo

Para utilizar o novo modelo de simulação é
necessário fazer algumas considerações como a identificação das variáveis de decisão e atribuição dos
níveis de prioridade de cada objetivo.
Na Figura 08 estão mostradas as variáveis de
vazões de entrada e saída de cada componente do
sistema que serão disponibilizadas pelo modelo de
simulação para serem utilizadas em sua análise, contemplando os possíveis usos em um sistema de recursos hídricos.

19,12
9,31

Tabela 07 — Áreas ótimas por cultura.

Culturas

Reservatório
Catolé II

Reservatório
Poço Redondo

Áreas ótimas (ha)
Manga
Goiaba
Coco
Mamão
Limão
Melancia (s)
Melancia (es)
Melão (s)
Melão (s)
Tomate (s)
Tomate (es)

3,65
3,65
3,65
3,65
3,65
3,65
3,65
3,65
3,65
3,65
3,65

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

s - safra; es - entressafra.

Figura 08 — Layout do sistema com as possíveis
variáveis de decisão do modelo.

Operação dos reservatórios

As Tabelas 09 e 10 mostram os valores das
prioridades adotadas no modelo de simulação para
o sistema em estudo. Os coeficientes das demais

Os volumes iniciais utilizados na simulação
dos dois reservatórios em estudo foram calculados
como sendo 60% do volume máximo. O horizonte

45

Simulação, via Programação Linear Sequencial com Artifícios de Linearização, para Sistema de Recursos Hídricos
Parte 1 e Parte 2: Modelo e Aplicação

variáveis de decisão do modelo são assumidos ser
zero.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A seguir tem-se a seguinte analise dos resultados obtidos para o sistema de reservatórios Catolé
II e Poço Redondo com o novo modelo de simulação, de forma integrada, para um período de 360
meses.

Tabela 09 — Prioridades na função-objetivo

Reservatório Catolé II
Variável
de
decisão

Valores
das prioridades

VC1

1

VC2

10e²

VC3

0

SP1

10e5

Ra1

5e4

Rp1

2e4

Rs1

1e4

Rf1

0

Sd1

0

Descrição

Reservatório Catolé II

Com o volume inicial de 60% do volume
máximo e volume meta igual a 25% do volume máximo, pode observar que a restrição de manter o
volume mínimo foi respeitada em todos os meses,
conforme mostrado na Figura 09. O motivo é que,
em determinados meses da série de dados, houve a
ocorrência de severas secas, com pequenas vazões
afluentes, dando assim prioridade no atendimento
das demandas.

Volume mínimo
Volume abaixo
do volume meta
Volume acima
do volume meta
Volume vertido
Retirada para
abastecimento
Retirada para irrigação
de culturas perenes
Retirada para irrigação
de culturas sazonais
Retirada por descarga
de fundo
Vazão residual

Tabela 10 — Prioridades na função-objetivo

Reservatório Poço Redondo
Variável
de decisão

Valores
das prioridades

VP1

1

VP2

10e²

VP3

0

SP2

10e5

Ra2

5e4

Rp2

2e4

Rs2

1e4

Rf2

0

Sd2

0

Figura 09 — Comportamento do armazenamento
do açude Catolé II.

Descrição

Houve, também, alguns meses chuvosos, ou
seja, as chegadas de grandes vazões afluentes, e provocaram perdas de água por vertimento, mesmo
tendo que minimizar esse objetivo, como pode ser
visto na Figura 10.

Volume mínimo
Volume abaixo
do volume meta
Volume acima
do volume meta
Volume vertido
Retirada para
abastecimento
Retirada para irrigação
de culturas perenes
Retirada para irrigação
de culturas sazonais
Retirada por descarga
de fundo
Vazão residual

Figura 10 — Comportamento do volume vertido
do açude Catolé II.

46

RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 17 n.1 - Jan/Mar 2012, 33-51
A descarga de fundo do reservatório Catolé
II, apesar de não ter sido levada em consideração na
função objetivo, se comportou adequadamente,
atendendo as restrições estabelecidas, em associar a
altura hidráulica disponível para liberar à descarga
máxima pelo descarregador de fundo em cada mês.
A Figura 11 mostra o comportamento das retiradas
feitas através da descarga de fundo em cada mês t.
Figura 14 — Retiradas d’água para irrigação das
culturas sazonais no açude Catolé II.

A Tabela 11 abaixo apresenta os indicadores
de desempenho para o atendimento às demandas
do reservatório Catolé II, segundo os resultados
obtidos pelo o modelo de simulação. O açude de
Catolé II teve um desempenho ideal com relação à
alocação de água para as demandas de abastecimento e irrigação.

Figura 11 — Retiradas d’água pela descarga
de fundo no açude Catolé II.

Com relação às retiradas d’água para o abastecimento humano e a pecuária, as demandas foram
todas satisfeitas, isso ocorreu devido a operação
integrada estabelecida, conforme mostrado na Figura 12.

Tabela 11 — Indicadores de desempenho das demandas do
reservatório Catolé II.

Culturas

RA

RICP

RICS

Nº de falhas
Nº de vezes que entrou
numa falha e recuperou
Confiabilidade (%)
Vulnerabilidade (%)
Resiliência (%)
Sustentabilidade (%)

0

0

0

0

0

0

100
0
100
100

100
0
100
100

100
0
100
100

RA — Retirada de Abastecimento; RICP — Retirada para Irrigação

Figura 12 — Retiradas d’água para o abastecimento
no açude Catolé II.

de Culturas Perenes; e RICS — Retirada para Irrigação de Culturas Sazonais.

As retiradas para irrigação de culturas perenes e sazonais no perímetro privado foram todas
atendidas, conforme mostram as Figuras 13 e 14,
respectivamente.

Reservatório Poço Redondo

A Tabela 12 e as Figuras 15 a 20 apresentam
os resultados relativo à operação do reservatório
Poço Redondo. Com um volume inicial igual a 60%
do volume máximo, o comportamento do volume
armazenado do açude de Poço Redondo apresentou
uma variabilidade considerável, conforme pode ser
observado na Figura 15, indicando um bom uso das
suas disponibilidades hídricas. Igualmente ao reservatório Catolé II, a restrição de volume mínimo não
foi violada. Com relação ao volume meta, que representa 25% do volume máximo para ser usado numa

Figura 13 — Retiradas d’água para irrigação das
culturas perenes no açude Catolé II.
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possível seca, este requerimento não foi atendido
durante alguns meses do período simulado.

As retiradas para o abastecimento humano e
a pecuária foram todas atendidas, até nos meses
onde ocorreram severas secas. Isso ocorreu devido
ao pequeno requerimento hídrico desta demanda e
a sua prioridade máxima de atendimento. A Figura
18 mostra a alocação feita para o abastecimento
durante o período simulado.

Figura 15 — Comportamento do armazenamento
do açude Poço Redondo.

A Figura 16 mostra que ocorreram poucas
perdas por vertimento indicando uma utilização
eficiente das disponibilidades hídricas armazenadas.

Figura 18 — Retiradas d’água para o abastecimento
no açude Catolé II.

As retiradas d’água para a irrigação de culturas perenes e sazonais foram suficientes, em todos
os meses, para atender os seus requerimentos, não
entrando em nenhum momento em processo de
falha, mesmo nos meses onde o reservatório recebeu
pequenas vazões afluentes, como mostram as Figura
19 e 20.
Figura 16 — Comportamento do volume vertido
do açude Poço Redondo.

Os requerimentos de retiradas d’água pela
descarga de fundo só foram atendidas quando o
modelo conseguiu alocar as demandas requeridas
pela tomada d’água (de maior prioridade) e do
volume meta. Também neste caso todas as restrições
de associar altura hidráulica a retirada máxima por
descarga de fundo foram satisfeitas, como pode ser
observado na Figura 17.

Figura 19 — Retiradas d’água para irrigação das
culturas perenes no açude Poço Redondo.

Figura 17 — Retiradas d’água pela descarga de
fundo no açude Poço Redondo.

Figura 20 — Retiradas d’água para irrigação das
culturas sazonais no açude Poço Redondo.
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A Tabela 12 mostra que o atendimento às
demandas para o abastecimento humano e a pecuária, e irrigação de culturas perenes e culturas sazonais foram completamente satisfeitos (100%), ou
seja, não houve falhas em nenhum setor, gerando
um índice de sustentabilidade excelente.

As limitações nos modelos vão desde a representação do sistema, na técnica de programação
matemática utilizada, no tratamento simplificado
das não-linearidades dos processos hidroclimatólogico, até a falta de inclusão de algum componente do reservatório. Dentro deste contexto, o
novo modelo de simulação apresentado foi desenvolvido, para tentar preencher essas lacunas, incorporando técnicas de análise de sistema consagradas
e utilizando técnica de programação linear que
sempre foi um caminho para encontrar uma solução
ótima global.
De acordo com análise sistêmica, os resultados obtidos, foi observado que todas as demandas
foram satisfeitas, já que não entraram em nenhum
momento num processo de falha. Também podemos concluir que a construção do reservatório Poço
Redondo seria viável no sentido a aumentar a disponibilidade hídrica da região. Com relação ao
novo modelo de simulação, este se mostrou eficaz
por apresentar um tempo de processamento de 2,5
minutos e preciso por apresentar um erro numérico
relativo de 10-6, que é considerado relativamente
baixo.
Acredita-se que este modelo de simulação
permitirá a adoção de critérios de alocação de água
menos intuitivas, mais racionais e mais eficientes,
segundo uma ótica de prioridades de atendimento.

Tabela 12 — Indicadores de desempenho das demandas
do reservatório Poço Redondo.

Culturas

RA

RICP

RICS

Nº de falhas
Nº de vezes que entrou
numa falha e recuperou
Confiabilidade (%)
Vulnerabilidade (%)
Resiliência (%)
Sustentabilidade (%)

0

0

0

0

0

0

100
0
100
100

100
0
100
100

100
0
100
100

RA — Retirada de Abastecimento; RICP — Retirada para Irrigação
de Culturas Perenes; e RICS — Retirada para Irrigação de Culturas Sazonais.

Análise da integração dos reservatórios Catolé II e
Poço Redondo

Verificando a integração do subsistema, observou-se uma diminuição do requerimento hídricos
dos setores de demanda no reservatório de Catolé II
e houve uma contribuição maior de água para o
reservatório de Poço Redondo, a fim de atender as
demandas de ambos os reservatórios, na ordem
decrescente de prioridades. O reservatório Poço
Redondo atendeu todas as demandas e suas descargas ocorreram no sentido a evitar vertimentos e para
atender a vazão defluente.
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Simulation Model, Based on Sequential Linear Programming with Linearization Artifices for Water
Resources Systems. Part 1 and Part 2: Model and
Application
ABSTRACT
The use of mathematical models in water resources
systems analysis has been widely discussed in the literature
since the mid-20th century. Nevertheless, all of them present
simplifications related to their components' space-time representation or non linear process approximations. Although
the existing monthly based superficial water systems simulation models are very versatile, they do not incorporate certain complexities due to the mathematical limitation of
their algorithms. Those simplifications might compromise a
decision making process, depending upon its requirements.
Therefore, a simulation model, whose main characteristics
are the inclusion of non-linearities of the main hydraulic
and operational processes, has been developed. Its objective
function maximizes the fulfillment of water demands requirements for each month, according to decision makers'
priority criteria. The operational and hydraulic limitations
were included through the inclusion of linear (water balance; minimum, maximum and target volumes; component capacity; etc.) and nonlinear (maximum spilled volumes, maximum discharged volumes, reservoir water surface, etc.) constraints. Nonlinear constraints were represented by line segments, using linearization artifices, and
solved by sequential linear programming until some required convergence was achieved. Model applicability and
performance verification was done by studying part of the
Rio Piancó river basin system, which includes the Catolé II
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and Poço Redondo reservoirs. The results have shown that
all constraints were satisfied and the fulfillment of water
demand requirements was 100% assured. The computer
processing time to achieve the required convergence criterion
was relatively small
Key-words: simulation, water resources, linear programming, linearization.
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RESUMO
A erosão do solo constitui a principal causa do empobrecimento precoce das terras produtivas e seus efeitos são agravados pelo desmatamento, adensamento populacional e práticas agropecuárias, que contribuem em muito para o aumento da produção de sedimentos e o consequente assoreamento de corpos hídricos. Para quantificar esta produção e o volume
escoado em parcelas, microbacias e sub-bacias da Bacia Experimental de São João do Cariri (BESJC), foi utilizado o modelo
hidrossedimentológico de base física WEPP (Water Erosion Prediction Project). Os parâmetros principais do modelo foram
calibrados e os resultados mostram que o modelo é capaz de estimar adequadamente o escoamento superficial das unidades
em questão, porém possui pouca precisão para estimar a produção de sedimentos em pequenas bacias. Os parâmetros principais do modelo são sensíveis à escala do experimento. Além disso, para sub-bacias, foi observado que a erosão por impacto de
gotas de chuva deixa de ser o processo predominante dando lugar à erosão por fluxo concentrado em pequenos sulcos e nos
canais.
Palavras-chave: Erosão, modelo de base física, WEPP, semi-árido.

extensiva e intensiva. Todas estas favorecem a produção de grandes quantidades de sedimentos que,
em últimas instâncias, alcançarão os corpos hídricos,
comprometendo o seu potencial.
Em regiões áridas e semi-áridas, reconhecidamente sujeitas à escassez hídrica, o conhecimento
dos processos hidrossedimentológicos é fundamental para a permanência e sobrevivência do homem
no campo. Neste sentido, faz-se necessário o entendimento das respostas hidrológicas de bacias de
diferentes escalas sujeitas as chuvas naturais e também a aplicação de ferramentas como os modelos
hidrológicos para simular as respostas destas bacias
devido às mudanças no clima e no uso da terra.
Visando a coleta de dados para o entendimento das respostas hidrológicas, várias bacias representativas e experimentais foram implantadas na
região Nordeste, nas décadas de 1970 e 1980, e mais
recentemente, na década de 2000, um esforço conjunto das universidades federais do nordeste (UFC,
UFRN, UFPB, UFCG, UFPE, UFRPE, UFAL, UFBA)
levou a implantação de outras bacias através dos
projetos Implantação de Bacias Hidrográficas no

INTRODUÇÃO
A erosão do solo constitui a principal causa
do empobrecimento precoce das terras produtivas.
As enxurradas, provenientes das águas que não foram retidas ou infiltradas no solo, transportam partículas de solo em suspensão e nutrientes necessários às plantas (Guerra et al., 1999; Bertoni e Lombardi Neto, 1995). Neste sentido, Bertoni e Lombardi Neto (1995) citam que o Brasil perde, anualmente, pelo menos quinhentos milhões de toneladas de solo por erosão, correspondendo à retirada
de uma camada de 15 cm de espessura numa área
de 2.800 km2. Essa perda de solo influencia diretamente a produtividade das culturas agrícolas, podendo, mesmo em alguns casos, resultar na perda
total da capacidade produtiva.
Dentre as atividades humanas responsáveis
pela perda de solo podem ser listadas as seguintes: o
desmatamento da vegetação nativa, o adensamento
populacional aliado à necessidade de maior produção de alimentos, a agricultura irrigada e a pecuária
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Para aplicar o modelo WEPP às bacias do
nordeste brasileiro, faz-se necessário verificar como
o modelo se comporta para bacias de diferentes
escalas e a influência da forma de representação
dessas bacias no desempenho do modelo.
Tomando-se por base o exposto, o objetivo
do presente trabalho é verificar o desempenho do
modelo WEPP na modelagem dos processos de geração de vazão e da erosão em várias unidades experimentais na BESJC (duas parcelas de erosão, três
microbacias e duas sub-bacias), e o efeito de escala
nestas unidades sobre os parâmetros do modelo.

Semi-Árido - IBESA e Bacias Experimentais e Representativas do Nordeste - BEER (Srinivasan et al.,
2004; Santos, 2008), mostrando a necessidade do
monitoramento contínuo dos processos hidrossedimentológicos e climatológicos..
Além do monitoramento contínuo, a necessidade de previsão de escoamento superficial e da
carga de sedimento devido a um evento ou eventos
de chuva em uma dada bacia levou ao desenvolvimento de diversos modelos hidrológicos e hidrossedimentológicos e dentre estes, destacam-se os modelos de base física, principalmente aqueles que simulam os processos da erosão pela chuva (Beven, 2001;
Singh e Woolhiser, 2002; Hrissanthou, 2002; Lopes
e Canfield, 2004; Lai, 2009).
Os modelos hidrossedimentológicos de base
física, como os modelos SHETRAN (Bathurst et al.,
1995), WEPP (Flanagan e Nearing, 1995), WESP,
KINEROS2 (Santos, 2008), que consideraram os
efeitos das mudanças de uso do solo e as características físicas e climatológicas das bacias, são ferramentas muito úteis para os tomadores de decisão e
órgãos gestores, visto que, uma vez parametrizados,
os modelos poderão ser utilizados para a previsão de
escoamento superficial e a produção de sedimentos
devido a um evento de precipitação, o que auxiliaria
na gestão de corpos hídricos (Tiscareno-Lopez et
al., 1993; Beven, 2001; Singh e Woolhiser, 2002;
Aragão et al., 2006; Santos, 2008; Aragão et al.,
2009).
Dos modelos acima citados, o WESP e o
KINEROS2 têm sido bastante utilizados para a modelagem hidrossedimentológica em pequenas bacias
em regiões semi-áridas, como é o caso das bacias
experimentais de Sumé e São João do Cariri (Srinivasan et al., 2006; Santos et al., 2009). Contudo,
devido às suposições empregadas no desenvolvimento destes modelos, apenas bacias com área máxima
de 100 km2 podem ser simuladas com confiança, não
abrangendo a área das bacias representativas (AlQurashi et al. 2008)
Para bacias médias e de grandes dimensões,
foram desenvolvidos os modelos SHETRAN e
WEPP, dentre outros. Este último, apesar de ser um
modelo bastante arrojado e com grande potencial,
capaz de simular os processos hidrossedimentológicos em bacias sob diversas condições climáticas e
topográficas (Flanagan e Nearing, 1995), ainda não
foi testado em bacias do semi-árido nordestino. Uma
vez calibrado e validado, o WEPP pode ser utilizado
na previsão de aportes hídricos e da carga de sedimentos em mananciais, podendo assim, prever o
risco de assoreamento devido a eventos de precipitação.

MATERIAL E METODOS
A Bacia Experimental de São João do
Cariri (BESJC)
A Bacia Experimental de São João do Cariri
(BESJC) situa-se nas proximidades da cidade de São
João do Cariri (7º25’ S, 36º30’ O), a 220 km de João
Pessoa (PB). Esta bacia encontra-se na parte média
da bacia do Rio Taperoá (Figura 1), estando inserida na região do nordeste semi-árido conhecida como polígono das secas, e foi instalada pela Universidade de Federal de Campina Grande-UFCG, ano de
1985.
O curso principal desta bacia é o riacho dos
Namorados, sendo o seu exutório o Açude Namorados, que abastecia a cidade de São João do Cariri. A
bacia ocupa uma área de 14 km2. A precipitação
média anual na região da BESJC varia entre 400 e
600 mm. A temperatura média anual é de 25 0C. A
umidade relativa média anual é igual a 70,6%, de
forma que o mês de menor temperatura (junho)
marca o período de maior umidade. A BESJC é
composta pelas seguintes unidades experimentais:
duas parcelas de erosão, três microbacias e quatro
sub-bacias.
As parcelas de erosão 1 e 2 (P1 e P2) foram
implantadas em julho de 1998 (Figura 1) com o
objetivo de coletar de dados de escoamento superficial e erosão do solo, gerados pelas chuvas naturais
num plano retangular de 100 m2. Cada parcela foi
construída no padrão de Wischmeier e Smith, nos
mesmos padrões das parcelas da Bacia Experimental
de Sumé — BES (Srinivasan et al., 2004).
Cada parcela possui área de 100 m2 (4,5 x
22,2 m), declividades iguais a 3,4% (P1) e 3,6%
(P2), são mantidas desmatadas e são aradas todas as
vezes que se fizer necessário. As parcelas possuem
uma saída central ligada a dois tanques de fibrocimento em série, que permitem quantificar o escoamento e os sedimentos produzidos.
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Figura 1 - Localização da Bacia Experimental de São João do Cariri — BESJC,
das sub-bacias estudadas, e das parcelas.

Após a instalação das parcelas de erosão, foram instaladas, em sequência, as microbacias 1, 2 e 3
(M1, M2 e M3). No exutório de cada microbacia
existe uma fossa de sedimentos pré-dimensionada
para coletar cheias em área de até 1 ha, com intensidade de precipitação de 150 mm/h. A M1 possui
área de 0,18 ha, declividade média em torno de
7,5% e possui cobertura vegetal remanescente, preservada. A M2 e M3 também possuem cobertura
vegetal bastante esparsa, mas preservada, com as
respectivas áreas de 0,16 e 1,63 ha, e declividades
médias de 9,75 e 6,75%, respectivamente. A M2 está
inserida na M3, na condição de bacias aninhadas e
permitem analisar o efeito da escala dentro da própria bacia.
Na época de implantação da BESJC, foram
instalados vertedores em duas seções de tributários
do curso principal da bacia, o riacho dos Namorados, com a finalidade de monitorar os fluxos nestes
tributários. Estas seções delimitam sub-bacias (SB1 e
SB2) cujas áreas de contribuições são 0,59 km2 e
0,32 km2, respectivamente (Figura 2).
Para a SB1 foi instalado um vertedor triangular de soleira espessa e na seção que delimita a
SB2 foi instalado um vertedor composto de soleira
delgada (triangular + retangular). Em cada vertedor
foram instalados linígrafos, réguas de máxima e
réguas linimétricas. Posteriormente, através dos
projetos IBESA (Srinivasan et al., 2004) e BEER
(Santos, 2008) foram instaladas mais duas sub-bacias
(SB3 - 0,16 km2; SB4 - 2,0 km2), Figura 1.

Devido às ações antrópicas, grande parte da
cobertura vegetal da SB1 foi removida, restando
apenas pequenas porções da sua área com a cobertura vegetal. Nas áreas desprotegidas, os processos
de erosão através de sulcos e até ravinas estão em
evidência.
Por outro lado, a SB2 (Figura 2) possui uma
vegetação nativa relativamente conservada e, em
relação a SB1, para uma dada precipitação, apresenta uma redução na produção de sedimentos (Aragão, 2006).
O monitoramento climático é efetuado através de
duas estações climatológicas (uma automática e uma
manual). O monitoramento pluviométrico é efetuado através de cinco pluviômetros automáticos e três
pluviógrafos.

DADOS UTILIZADOS
Os dados coletados nas unidades experimentais da BESJC (hidrossedimentológicos e climatológicos) foram processados e utilizados para calibração e validação do modelo WEPP, cujos resultados estão apresentados neste trabalho.
Os eventos de chuva que constam do banco
de dados cobrem o período 1987-2006 e como os
experimentos foram instalados em épocas diferentes, encontram-se: 179 eventos de chuva para as
parcelas 1 e 2; 160 eventos de chuva para a microba-
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cia 1;116 eventos de chuva para as microbacias 2 e 3;
98 eventos de chuva para a sub-bacia 1; 91 eventos
de chuva para a sub-bacia 2. Para as sub-bacias, só
estão disponíveis dados de produção de sedimentos
em 11 eventos. Assim, considerando o grande número de eventos para parcelas microbacias e subbacias e os dados a eles associados, serão listados a
seguir apenas os eventos de sub-bacias 1 e 2 onde
existem dados de produção de sedimentos, apesar
de ter um número bem maior de eventos com dados
da vazão. O conteúdo relativo a todos os eventos
está disponível em Santos (2008).

No WEPP, o modelo de infiltração de Green-Ampt (1911), Eq.1, é empregado para simular o
processo de infiltração durante uma chuva não
permanente (Mein e Larson, 1973; Chu, 1978). O
solo pode ser constituído de diversas camadas e com
diferentes características de cobertura.


f 
f c  K s t c  Ψθ d ln 1  c 
 Ψθ d 

em que fc - taxa de infiltração (m s-1); Ks - condutividade hidráulica saturada (mm h-1); tc - correção da
diferença entre o tempo instantâneo e o tempo
atual de empoçamento; d - déficit de umidade do
solo (m. m-1);  - o potencial mátrico médio (m).
O fluxo real nos planos é um processo tridimensional bastante complexo, mas, em uma escala maior da bacia hidrográfica pode ser visto como
um processo unidimensional, expresso pela Eq. 2.

Lagoas Naturais
9184400

9184200

(1)

SB1

9184000

SB2
9183800

q  αh m

9183600

onde q - descarga por unidade de largura (m2 s-1); h é a altura ou profundidade de fluxo (m);  - é o
produto do coeficiente de Chezy pela declividade
do plano (C S00,5); m - igual a 1,5.
O fluxo e sua propagação nos planos é descrita pela equação da continuidade,

9183400
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772400
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772800

773000
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Figura 2 - Rede de drenagem/localização da SB1 e SB2

Diferentemente da metodologia utilizada
para coletar dados de produção de sedimentos em
parcelas e microbacias, no caso das sub-bacias, apenas foram contabilizados os sedimentos que ficam
retidos nas calhas atrás dos vertedores. Isto ocorre
porque estes não possuem equipamentos que registram os sedimentos finos em suspensão, que passam
juntamente com o escoamento pelo vertedor e não
são quantificados. Desta forma, os valores de produção de sedimentos medida nas sub-bacias são efetivamente menores do que os valores reais transportados.

h q
r

t x

(3)

em que t - tempo (s); x - distância ao longo do sentido da declividade (m); r - excesso de precipitação
(m/s).
A equação da continuidade para um canal
com entrada lateral de fluxo é descrita como:

A
q
 Q

t
x

O MODELO WEPP

(4)

em que A - área da seção transversal (m2); q - vazão
no canal (m3 s-1); Q - fluxo lateral por unidade de
comprimento do canal (m2 s-1).
A relação entre a vazão no canal e a área de
sua seção transversal é dada por:

O modelo WEPP (Water Erosion Prediction
Project), proposto por Flanagan e Nearing (1995), é
do tipo distribuído e utiliza equações que se baseiam na física dos processos de infiltração, escoamento superficial e erosão. O WEPP simula eventos isolados ou um conjunto de eventos contínuos. A bacia
é representada no modelo como uma cascata de
planos retangulares e de canais trapezoidais.

Q  αR m1A

(5)

em que R — raio hidráulico (m);  - tem o mesmo
significado definido anteriormente; m - igual a 1,5;
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C- coeficiente de Chezy (m0.5 s-1) e S0 - é a declividade.
As equações cinemáticas de fluxo para os
planos e canais são resolvidas por uma técnica implícita definida em quatro pontos.
Na modelagem do processo erosivo sobre os
planos é empregada a equação da continuidade
para quantificação do transporte de sedimentos
numa seção de área A (Eq. 6), considerando-se a
condição de regime permanente, ao longo de uma
encosta, na forma:

dG
 Di  Dr
dx

onde Cr é o fator que considera a cobertura existente no plano, (adimensional); Kr — o parâmetro que
caracteriza a erodibilidade do solo nos canais (s m1
);  - a tensão cisalhante atuando nas partículas de
solo em decorrência do escoamento (kg m-2 s-1); c -a
tensão cisalhante mínima necessária para a ocorrência da liberação de partículas (kg m-2 s-1), calculada
internamente pelo modelo em função da granulometria; Tc — a capacidade de transporte de sedimentos pelo escoamento (kg m-1 s-1).
Dada à grande diversidade de parâmetros
que compõem as equações do modelo, foram efetuados testes de sensibilidade para avaliar aqueles
parâmetros que mais influenciam os processos de
escoamento superficial e produção de sedimento.
Os mais influentes foram: a condutividade hidráulica saturada (Ks), a saturação inicial (Si), o parâmetro
de erodibilidade pelo impacto das gotas de chuva
(Ki), o parâmetro de erodibilidade nos canais(Kr) e
tensão de resistência ao cisalhamento (). A saturação inicial relativa (Si=i/) é definida como a relação entre a umidade inicial do solo i (m3/m3) e a
porosidade deste solo, 
Considerando as dificuldades na estimativa
dos citados parâmetros, os mesmos deverão ser calibrados ou adotados para a modelagem. Os demais
parâmetros como área, perímetro e características
texturais dos solos poderão ser estimados a partir de
mapas, e ensaios no campo. Assim, o WEPP requer
informações nem sempre disponíveis, mesmo para
bacias com certo grau de monitoramento, fato que
pode limitar o seu emprego.

(6)

onde G - é a carga de sedimentos (kg s-1 m-2); x - é a
distância ao longo dos sulcos ou canal que drena o
fluxo (m); Di - taxa de erosão de sedimentos nas
áreas planas (entre sulcos) (kg s-1 m-2); Dr - taxa de
liberação de sedimentos nos sulcos ou canais (kg s-1
m-2). A liberação lateral de sedimentos para os sulcos ou canais é considerada independente de x e é
sempre positiva. A erosão nos sulcos é positiva para
desprendimento e negativa para deposição de sedimentos.
A taxa de liberação de sedimentos em planos (Di) pode ser calculada pela Eq. 7, proposta por
Flanagan e Nearing (1995).

Di  Ci K i Sf I 2p G e

(7)

Onde, Ci é o parâmetro que considera o efeito da cobertura vegetal na erosão dos canais, (adimensional); Ki - o parâmetro que caracteriza a
erodibilidade do solo nos planos (kg s m-4) ; Ip -a intensidade de precipitação (m s-1); Ge - o parâmetro
que considera o efeito da cobertura do solo contra a
erosão, adimensional; Sf - a declividade de linha de
atrito (m m-1), calculado em função da declividade
da superfície e propriedades do fluxo superficial.
A taxa de liberação de sedimentos em sulcos
ou pequenos canais (Dr) é calculada para os casos
em que a tensão cisalhante do escoamento exceder
a tensão cisalhante crítica do solo e quando a carga
de sedimentos for menor que a capacidade de
transporte do escoamento. O valor de Dr é obtido
utilizando-se a Eq. 8, apresentada por Tiscareno
Lopez et al. (1994):

 G
D r  Cr K r τ  τ c 1  
 Tc 

DISCRETIZAÇÃO DAS MICROBACIAS E DAS
SUB-BACIAS
Para utilização do modelo WEPP é necessário representar a área da bacia em planos retangulares e canais trapezoidais. Desta discretização depende a resposta do modelo para um dado evento de
precipitação, sendo esta resposta tão próxima da
realidade quanto melhor puder ser representada a
bacia (Lopes e Canfield, 2004).
De forma geral, a discretização das micro e
sub-bacias foi efetuada com base no mapa da bacia,
nas curvas de nível, bem como no modelo digital do
terreno, que fornece uma informação mais precisa
com relação às áreas que poderão ser consideradas
como planos. Assim, foram definidos os canais e os
planos que compõem a bacia. A área sob análise foi
dividida em elementos planos onde cada elemento

(8)
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Nas primeiras simulações da SB1, foram levadas em consideração as declividades naturais da
região, calculadas através do mapa e da topografia
do terreno. Entretanto, observou-se uma produção
de sedimentos nos canais muito alta, indicando que
a declividade real efetiva era bem menor. Considerando que as declividades citadas acima são as relativas ao plano que margeiam o canal e não necessariamente às declividades dos canais, foi efetuado um
ajuste na declividade para 1% em todos os 7 canais
(Figura 3) para que a erosão nos canais seja próxima
à realidade. Por sua vez, seguindo a metodologia
citada, a SB2 foi discretizada em 54 elementos (37
planos e 17 canais).

possui características próprias, declividade uniforme, de forma que estes sejam o mais homogêneo
possível das condições naturais do relevo, solo e a
cobertura vegetal.
No caso das microbacias, o único critério utilizado para definir um plano foi à mudança de
declividade, pois foi assumido que cada microbacia
possuía uniformidade de solo e vegetação. Posteriormente, foram traçadas as linhas de fluxo, acompanhando a declividade dos planos.
O comprimento na direção das linhas de
fluxo define o comprimento do plano. A largura do
plano foi determinada como sendo a área do elemento dividida pelo comprimento do plano. O
comprimento de cada canal é o mesmo medido no
mapa, conservando assim, os comprimentos do sistema de drenagem da bacia. A declividade de cada
elemento, seja um plano ou um canal, foi determinada como sendo a diferença de cota ao longo de
seu comprimento dividido por esse comprimento.

PARAMETRIZAÇÃO DO MODELO
Essa etapa se destina à determinação de valores dos parâmetros do modelo que podem ser
medidos nos ensaios laboratoriais e de experimentos na própria bacia, ou pela calibração, conforme
descrito por Paiva (2008) e Santos (2008).
Foram utilizados os dados de lâmina e produção de sedimentos de P1 e P2 para realizar diversas simulações visando determinar o melhor valor
de condutividade hidráulica saturada (Ks) representativa da bacia. Na ausência das medições espaciais
de Ks na bacia experimental, o valor de Ks que permitiu simular o maior número de eventos aproximando ao valor do escoamento observado, foi adotado como representativo e foi mantido fixo em
todos os elementos planos das unidades experimentais da BESJC parâmetros.
Como o modelo WEPP não considera o padrão da distribuição de água no solo, nem mesmo
sua redistribuição, faz-se necessário fornecer o valor
da umidade inicial do solo (Si) antes da simulação
de cada evento. Porém, dada a dificuldade na sua
determinação, o valor de Si foi obtido evento a evento, via tentativa e erro, procurando ajustá-lo até que
a lâmina simulada fosse igual ou muito próximo ao
valor observado.
O parâmetro Ki, que caracteriza a erodibilidade do solo nos planos, foi determinada num processo de calibração utilizando os dados das parcelas.
Este parâmetro exerce uma grande influência sobre
a erosão que acontece pelo impacto das gotas de
chuva. O parâmetro foi calibrado evento a evento
ajustando seu valor até que a produção de sedimentos simulada fosse igual ou próximo ao valor observado. O valor médio obtido nos diversos eventos
utilizados para calibração, foi adotado como o valor
deste parâmetro.

C2
H2

H1

C3
H4

H6

H7

C4

H3

H5

H9
C5
H8
C6

C1
H10

H11

C7
H13

H12

Figura 3 - O esquema de discretização da SB1
em 20 elementos de planos e canais

Com base no exposto, a microbacia M1 foi
discretizada em 40 elementos (28 planos e 12 canais), a M2 em 27 elementos (16 planos e 11 canais)
e a M3 em 51 elementos (35 planos e 16 canais). Por
outro lado, dada às dimensões da sub-bacia SB1 e
visando verificar a sua melhor discretização, a mesma foi discretizada com 87 elementos (62 planos e
25 canais) e também com 20 elementos (13 planos e
7 canais). Na Figura 3,é apresentada sequência dos
planos (H) e canais (C) para o caso de 20 elementos.
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constatado por Tiscareno-Lopez et al. (1993) e Flanagan e Nearing (1995) para bacias pequenas em
regiões semiáridas.
Ao empregar o mesmo processo de calibração dos parâmetros Si e Kr para M1, M2, M3, os resultados para a lâmina escoada se mostraram animadores , mas os valores simulados de erosão foram
muito maiores do que os observados, particularmente nos eventos com baixo valor de erosão observada.
Uma razão para este fato é que o modelo WEPP
contabiliza como valor mínimo de produção de
sedimentos 100 kg/ha, o que, no caso das unidades
de BESJC, é muito superior ao valor observado (Tabelas 2 e 3), mesmo para SB1 e SB2.
Para os dados em questão, e considerando
as suposições implícitas nas equações de erosão do
WEPP, foi verificado que o mesmo gera elevadas
produções de sedimento em canais quando as declividades dos canais são obtidas pela diferença das
cotas superficiais no mapa topográfico. Mesmo assim, os valores de R2 entre o resultados calculados e
observados foram os seguintes: 0,853 para M1, 0,272
para M2 e 0,919 para M3. Observa-se que como os
valores de produção de sedimentos observados em
M2 são bem menores do que os de M3 em todos os
eventos, a erosão mínima contabilizada pelo modelo
sendo alta resultou,num valor muito baixo de R2.
Deve-se considerar também o fato que, a
priori, o modelo WEPP foi desenvolvido para ser
aplicado a grandes bacias com a produção considerável dos sedimentos. Desta forma, nas regiões onde
a produção de sedimentos não é muito alta, os resultados não serão satisfatórios sem que haja alguns
ajustes no modelo.
Os valores de condutividade hidráulica saturada (Ks) encontrados para as duas parcelas foram
de 2 mm/h. Para as microbacias, esse valor foi utilizado com êxito no processo de calibração. Entretanto, para as sub-bacias, o valor encontrado através de
várias tentativas foi de 4 mm/h refletindo, provavelmente, o efeito de escala sobre o escoamento
superficial. Quando as simulações foram realizadas
nas microbacias considerando Ks de 4 mm/h as
lâminas escoadas ficaram bem inferiores aos valores
observados, confirmando valores diferentes deste
parâmetro para microbacias e sub-bacias.
Após fixar o valor de Ks nas sub-bacias, foi
possível calibrar o parâmetro de saturação inicial na
SB1 e SB2, que variou no intervalo de 14,28% e
95,00%. (Tabelas 4). A maioria dos eventos ocorreu
no período chuvoso (janeiro a junho) do intervalo
1987 a 2006, e para estes, o valor do parâmetro Si
calibrado foi igual ou superior a 50%, nas duas subbacias. Essa situação também foi observada na Cali-

O emprego dos valores médios de Si e Ki das
parcelas nos planos das microbacias permitiu a calibração do parâmetro Kr. Este parâmetro também foi
calibrado, evento a evento, via tentativa e erro, procurando minimizar a diferença entre o valor da
produção de sedimento simulada e o valor observado em cada evento. Posteriormente, seu valor médio
foi empregado nos canais das microbacias e também
nas sub-bacias conforme o caso.
Para as sub-bacias foram testados duas alternativas quanto às camadas e características do solo:
a) uma única camada; b) duas camadas. Foi verificado que, somente quando foi considerado o solo
com duas camadas (Tabela 1), era possível calibrar
os parâmetros desejados para um maior número de
eventos observados.
Tabela 1 - Características do arquivo de solo (2 camadas)

Horizonte

Profundidade
(mm)

Areia
(% )

Argila
(%)

Material
orgânico
(%)

CEC*
(meq/100g)

Rocha
(%)

A

60,00

50,00

10,00

6,50

5,00

5,00

B

500,00

20,00

10,00

2,00

5,00

7,00

*Capacidade de Troca de Cátions

Na discretização das sub-bacias, os canais foram considerados com leito de cascalhos, enquanto
que nas microbacias foram considerados com o leito
arenoso, conforme as observações no campo. A
tensão de resistência ao cisalhamento (τ) do material do leito dos planos e dos canais foi calibrada com
dados de parcelas e microbacias, respectivamente,
através de tentativas. De uma forma geral, o processo de calibração passou pelos seguintes estágios:
definição dos parâmetros Ks e τ (a partir de várias
simulações e testes de sensibilidade com dados de
parcela) e calibração de Si para cada evento. Fixados
estes valores, Ki e Kr foram determinados para cada
evento, e seus valores médios foram utilizados nos
planos das microbacias e sub-bacias.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O emprego do processo de calibração dos
parâmetros principais do modelo, utilizando dados
de parcela, levou a valores de lâmina calculada muito próximos dos observados, tanto para P1 (R2 de
0,999) quanto para P2 (R2 de 0,933). Esse resultado
indica que o modelo consegue, na maioria dos casos, representar adequadamente o escoamento superficial para elementos desta ordem, como foi
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Tabela 2 — Calibração de Si e simulação da produção de sedimentos para a discretização 1 da sub-bacia 1
Ki = 104 kg s m-4 - Ke = 0,0001 s m-1 - Ks = 4,0 mm h-1 -  = 20 kg m-2 s-1 - 2 camadas de solo
Cheia

Data

Chuva

Lo (mm)

Eo (t/ha)

Eo (kg/ha)

Lc (mm)

Si

Lc/Lo

E
(ton/ha)

E
(kg/ha)

41

25/1/2004

64,8

12,515

0,02182

21,82

24,275

14,28

1,94

0,3

300

42

31/1/2004

12,1

1,138

0,00061

0,61

1,144

92,5

1,006

0

0

43

27/2/2004

17,0

1,746

0,00352

3,52

1,792

86,5

1,026

0

0

44

15/7/2004

45,7

4,471

0,00061

0,61

4,6

23,0

1,029

0

0

45

17/2/2005

9,6

0,105

0,00116

1,16

0,058

95,0

0,553

0

0

46

25/3/2005

22,6

0,426

0,00303

3,03

0,461

25,0

1,083

0

0

47

29/3/2005

36,0

3,684

0,00521

5,21

6,103

14,28

1,657

0,1

100

48

28/4/2005

38,4

6,551

0,01697

16,97

6,854

14,28

1,046

0,1

100

49

24/4/2006

9,3

0,398

0,00559

5,59

0,131

95,0

0,329

0

0

50

27/4/2006

12,1

3,304

0,004

4,00

1,593

95,0

0,482

0

0

51

13/5/2006

15,8

0,894

0,01222

12,22

0,803

90,1

0,898

0

0

52

21/6/2006

32,8

4,221

0,02643

26,43

4,01

18,0

0,95

0

0

Tabela 3 — Calibração de Si e simulação da produção de sedimentos para a discretização 2 (20 elementos) da sub-bacia 1
Ki = 104 kg s m-4 - Ke = 0,0001 s m-1 - Ks = 4,0 mm h-1 -  = 20 kg m-2 s-1 - 2 camadas de solo

Declividade normal

Declividade alterada

Lc/Lo

E
(ton/ha)

E (kg/ha)

E
(ton/ha)

E (kg/ha)

14,28

1,892

0,4

400

0,2

200

-50

1,093

95,0

0,961

0

0

0

0

xxx

3,52

1,971

92,0

1,129

0

0

0

0

xxx

0,61

4,966

26,0

1,111

0,2

200

0

0

-100

1,16

0

95,0

0,0

0

0

0

0

xxx

3,03

0,473

54,0

1,111

0

0

0

0

xxx

0,00521

5,21

4,692

14,28

1,274

0,1

100

0

0

-100

0,01697

16,97

6,656

28,0

1,016

0,3

300

0,1

100

-66,667

0,398

0,00559

5,59

0,0

95,0

0,0

0

0

0

0

xxx

3,304

0,004

4,00

1,012

95,0

0,306

0,1

100

0

0

-100

15,8

0,894

0,01222

12,22

0,929

92,0

1,039

0

0

0

0

xxx

32,8

4,221

0,02643

26,43

4,369

35,0

1,035

0,2

200

0

0

-100

Cheia

Data

Chuva

Lo (mm)

Eo (t/ha)

Eo (kg/ha)

Lc (mm)

Si

41

25/1/2004

64,8

12,515

0,02182

21,82

23,681

42

31/1/2004

12,1

1,138

0,00061

0,61

43

27/2/2004

17

1,746

0,00352

44

15/7/2004

45,7

4,471

0,00061

45

17/2/2005

9,6

0,105

0,00116

46

25/3/2005

22,6

0,426

0,00303

47

29/3/2005

36

3,684

48

28/4/2005

38,4

6,551

49

24/4/2006

9,3

50

27/4/2006

12,1

51

13/5/2006

52

21/6/2006

Variação (%)

Ki - erodibilidade do solo nos planos; Kr - erodibilidade do solo nos canais;  - tensão cisalhante devido ao
escoamento; Lo - lâmina observada; Eo — erosão observada; Lc — lâmina calculada; Si — saturação inicial;
Declividade alterada=1%

bração com dados de parcelas e microbacias. A ocorrência do escoamento, no caso de chuvas de
baixa magnitude, indica que o solo deve estar bastante úmido no início da chuva para que a precipitação possa superar a infiltração e gerar escoamento
superficial.
Os valores médios de Si, para parcelas, microbacias e sub-bacias, encontradas foram os seguintes:
Tabela 4 — valores médios em dos parâmetro Si (%)
Unidade
Si

P1
P2
M1 M2 M3 SB1(Disc1) SB1(Disc2) SB2
76,20 78,48 43,10 37,42 37,17 52,81
59,23
61,27

Estes resultados demonstram, além dos possíveis efeitos da escala, que o modelo também é
sensível à forma de discretização das sub-bacias, uma
vez que, para os mesmos eventos de precipitação, o
aumento no número de elementos que compõe a
bacia produz mudanças no parâmetro Si, a saturação
inicial. A calibração do parâmetro de tensão de
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cisalhamento, utilizando dados das parcelas, levou a
um valor médio de 8 Pa. Nas microbacias (1, 2, 3),
contudo, o valor médio de tensão foi de 10 Pa. Por
outro lado, nas sub-bacias o valor de tensão calibrado, foi de 20 Pa, o valor máximo permitido pelo
modelo. Assim, nota-se que este parâmetro também
sofre o efeito de escala, visto que o seu valor médio
aumenta com a área da unidade experimental. Entretanto não foi possível efetuar estudos relacionando estes parâmetros com características mensuráveis
da bacia de forma a permitir a sua estimativa direta.
Nas simulações nas sub-bacias foi observada
a elevada produção de sedimentos, principalmente
nos canais, mesmo quando o valor do parâmetro de
erosão em planos, Ki, foi reduzido ao valor limite
mínimo (104 kg s m-4). Desta forma, ficou evidenciado que a erosão pelo fluxo concentrado é o processo físico dominante sobre a produção de sedimentos
nas sub-bacias e, portanto, a declividade dos canais
deve ser levantada no campo. A obtenção da mesma
pelo mapa topográfico levaria a grandes erros na
simulação da produção de sedimentos.
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parcelas de 100 m2 apresentaram o maior valor médio enquanto, as microbacias o menor valor médio.
É interessante observar que as diversas unidades da
mesma escala apresentam praticamente o mesmo
valor da saturação inicial, indicando a consistência
dos valores destes parâmetros.
Em relação ao parâmetro que representa a
erosão pelo impacto das gotas de chuva sobre os
planos, Ki, os valores encontrados foram de 1,0 x 104
kg s m-4 para as microbacias e sub-bacias e 1,685 x
106 kg s m-4 para as parcelas. Nas parcelas, esse parâmetro influencia ativamente na modelagem do
processo erosivo, pois as mesmas não apresentam
processos de erosão pelo fluxo concentrado. Esta
situação é bem diferente nas microbacias e subbacias, onde esse parâmetro deixa de ser influente,
uma vez que a erosão nestas unidades está vinculada, principalmente, ao processo de fluxo concentrado nos canais e nos pequenos sulcos que se formam sobre os planos das microbacias e sub-bacias.
Resultado semelhante foi observado por Srinivasan
et al. (2006) com o modelo KINEROS2 que possue
parâmetros similares aos acima citados.

Assim, visando reduzir esta produção de sedimento de forma a torná-la o mais compatível com
os valores observados, foi empregado nas simulações
o valor mínimo permitido pelo modelo para o parâmetro Kr, que é 0,0001 s/m e a declividade dos
canais reduzido a 1%. Isto levou a produção simulada de sedimentos aos valores bem menores, mas
ainda maiores do que medidos nos eventos, que por
sinal, eram menores do que reais, conforme explicado anteriormente. A utilização da segunda discretização de SB1 (20 elementos) com a declividade
dos canais igual a 1% acarretou uma redução na
produção de sedimentos entre 33% a 100%. Assim,
a simulação da produção de sedimentos pelo modelo WEPP é muito mais sensível à declividade dos
canais do que nos outros modelos como WESP e
KINEROS.
Considerando o reduzido número de eventos em que foram coletados dados de produção de
sedimentos, ainda não é possível o emprego de análise estatística a estes dados. Entretanto, os resultados mostram que o modelo consegue simular todos
os processos envolvidos e, à medida que um maior
número de eventos for utilizado para calibração/validação dos parâmetros, as simulações tendem a melhorar.

Condutividade hidráulica saturada (Ks)

4.5

EFEITO DE ESCALA SOBRE OS
PARÂMETROS DO MODELO WEPP
No presente estudo foi observado que o efeito da escala exerce algum tipo da influência sobre os parâmetros Si, Ks, Ki e Kr, uma vez que, quando a área da bacia ou do elemento em questão variou, este parâmetro calibrado também variou, mesmo não apresentando uma tendência clara.
Comparando os valores médios de Ks relativos às parcelas, microbacias e sub-bacias (Figura 4),
foi observado que existe uma tendência do valor de
Ks crescer com o aumento da área da bacia. Contudo, entre parcelas e microbacias Ks encontra-se no
mesmo patamar, o que poderá ser atribuído ao fato
dessas unidades possuírem uma possível homogeneidade nas características destes elementos. Entretanto, em se tratando de parcelas e sub-bacias, a
variação do Ks médio foi considerável, o que pode
ser atribuída à grande heterogeneidade existente
nas sub-bacias.
Em relação ao parâmetro de saturação inicial médio do solo (Si), houve uma variação entre
todas as unidades (Figura 5), porém não houve uma
variação consistente com o aumento da área. As
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M3
P1 e P2
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1
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Figura 4 - Variação do parâmetro Ks calibrado do modelo
WEPP com as áreas das unidades analisadas.
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Figura 5 - Variação do parâmetro Si calibrado do modelo
WEPP com as áreas das unidades analisadas
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CONCLUSÕES
O modelo WEPP simula os processos hidrossedimentologicos adequadamente, representando os principais processos físicos envolvidos. O
modelo parece simular os processos melhor em
bacias com alta produção se sedimentos, mas, em
pequenas bacias onde o solo é relativamente resistente, o modelo consegue simular bem o escoamento superficial, mas superestima a produção de sedimentos. No presente estudo, o modelo simulou bem
o escoamento nas microbacias e sub-bacias, porém
super estimou a produção de,sedimentos. Uma das
razões para superestimação de sedimentos é a alta
sensibilidade do modelo para as declividades dos
canais, que precisam ser levantadas no campo cuidadosamente.
Os parâmetros principais do modelo sofrem
a influência da escala da bacia, porém esta tendência ainda precisa ser melhor definida para outras
áreas em outras regiões. A grande vantagem potencial do modelo WEPP é seu grande acervo de banco
de dados interno e a possibilidade de parametrizar o
modelo para bacias sem dados hidrossedimentologicos para as estimativas preliminares do escoamento e erosão em eventos isolados ou sequenciados.
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HIidrosedimentological Modeling in a Semiarid
Region of Paraiba State —Brazil Using the Wepp
Model and the Scale Effect on Its Parameters
ABSTRACT
Soil erosion is the main cause of nutrient and
productivity losses in the soil cover. This effect is further
enhanced by land clearing, increased land occupation and
inadequate agricultural practices which increase land
erosion and consequent sedimentation of water bodies. In
order to estimate the production of sediments by erosion in
plots, micro-basins and sub-basins of the Experimental
Station of São João de Cariri (BESJC), the physically based
model WEPP (Water Erosion Prediction Project) was utilized. The most important parameters were calibrated and
the results show that while the model can provide a good
estimate of runoff, the accuracy of the erosion estimation
component is poor, mainly when estimating low level production of sediments. It was also seen that the parameters
varied with the area of the unit, thereby indicating the
scale effect. It was also found that in the sub-basins the
main source of sediment production is erosion by concentrated flow in rills and channels, not erosion by rain drop
impact.
Key-words: Erosion, Physical base model, WEPP, semiarid.
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RESUMO
A escassez de dados fluviométricos e a má qualidade dos dados existentes sobre os cursos d’água do Nordeste do
Brasil têm obrigado os especialistas em hidrologia a buscar novos caminhos, ampliando assim os conhecimentos e metodologias sobre como desenvolver a região com base em suas limitações ambientais. Uma dessas metodologias consiste na utilização
de técnicas de regionalização hidrológica, que possibilitam a transferência de dados e informações entre bacias com características similares. Nesse contexto, este trabalho visa identificar regiões hidrologicamente homogêneas no Estado da Paraíba,
utilizando Mineração de Dados, através da técnica de Clusterização, possibilitando assim a identificação de padrões que
permitam a transposição de dados de uma região para outra. Foram utilizados algoritmos com métodos baseados em partição, métodos hierárquicos, e métodos baseados em redes neurais, e aplicados índices de validação estatística nos agrupamentos gerados. De acordo com os resultados obtidos, o algoritmo Ward apresentou o melhor resultado em todos os índices de
validação aplicados com a identificação de seis regiões hidrologicamente homogêneas no Estado da Paraíba.
Palavras-Chave: mineração de dados; regionalização hidrológica; clusterização.

Dados (Knowledge Discovery in Databases) — surge como alternativa para atender, entre outras, essa necessidade. Esse processo permite analisar e utilizar
de maneira útil os dados disponíveis para obter a
informação desejada, a partir do uso de ferramentas
de extração de conhecimento (Fayyad et al. 1996).
A mineração de dados, uma das etapas da
descoberta de conhecimento em base de dados, tem
avançado nestes últimos anos e tem despertado
grande interesse junto às comunidades científica e
industrial. Várias técnicas de mineração de dados
aumentam as possibilidades de se desenvolver métodos mais adequados para os estudos de regionalização hidrológica, fornecendo, ao especialista do
domínio, ferramentas que possibilitem uma maior
segurança no processo de tomada de decisão (Rao
et al. 2006; Porto et al. 2006).
Estudos desenvolvidos por pesquisadores
mostraram que a análise de agrupamento (Clusterização) tem sido usada com sucesso na definição de
regiões hidrologicamente homogêneas (Porto et al.
2004). A clusterização busca dividir um conjunto de
objetos não rotulados em grupos, chamados de partição ou cluster, de maneira que os objetos pertencentes a um mesmo grupo apresentam alta similaridade entre si e baixa similaridade em relação aos
objetos dos demais grupos. Esta técnica vem sendo

INTRODUÇÃO
A escassez de dados para realizar estudos
hidrológicos é uma realidade no nosso país. As comunidades acadêmica e profissional da área de hidrologia têm buscado, através de pesquisas, ampliar
os conhecimentos e metodologias para minimizar as
conseqüências dessa deficiência. Uma dessas metodologias consiste na utilização da técnica de regionalização hidrológica, a qual possibilita a transposição
dos dados e informações entre bacias de características similares (Porto et al. 2004).
O desenvolvimento de métodos eficientes
de regionalização hidrológica se torna cada vez mais
necessário no Brasil, devido à implantação dos sistemas estaduais e federal de gerenciamento de recursos hídricos e da escassez de dados obtidos através de medições em campo. Dentre tais sistemas,
destacam-se os subsistemas de outorga e cobrança
pelo uso da água bruta, o licenciamento ambiental e
a elaboração dos planos diretores de bacias, que
necessitam estimar curvas de permanência de vazões, na maioria das vezes não disponíveis (Diniz
2008).
Uma nova área da Tecnologia da Informação — Descoberta de Conhecimento em Base de

65

Uso de Técnicas de Mineração de Dados na Identificação de Áreas Hidrologicamente Homogêneas no Estado da Paraíba

K-means resultou numa boa estimativa de grupos de
bacias sendo recomendado para regionalizar bacias
hidrográficas.
Porto et al. (2004) aplicaram a técnica de
clusterização para identificar sub-bacias com características físicas similares no estado do Ceará. Foi
utilizada a abordagem hierárquica utilizando o método Ward. Os resultados demonstraram que a técnica de clusterização poderá ser de grande aplicabilidade na identificação de regiões hidrologicamente
homogêneas subsidiando assim estudos de regionalização de dados hidrológicos.

utilizada em tarefas de exploração de dados e extrações de padrões (Metz 2006).
Neste artigo será apresentada uma proposta
de metodologia para a utilização de técnicas de mineração de dados na identificação de áreas hidrologicamente homogêneas no Estado da Paraíba.
O restante do artigo está organizado da seguinte maneira: a seção 2 apresenta algumas pesquisas desenvolvidas na área de regionalização hidrológica usando a técnica de clusterização; a seção 3
apresenta o estudo de caso, descrevendo o cenário
onde o trabalho será desenvolvido e os dados coletados para a pesquisa; a seção 4 apresenta a metodologia proposta, descrevendo as etapas seguidas pela
tarefa de clusterização, com o objetivo de identificar
regiões hidrologicamente homogêneas; e a seção 5
apresenta as conclusões obtidas com os resultados
apresentados pelos algoritmos de clusterização.

ESTUDO DE CASO
A metodologia proposta é aplicada sobre os
dados de 41 bacias do Estado da Paraíba. A motivação para a escolha desse cenário consiste no fato dos
dados hidrológicos serem escassos, em algumas regiões do estado, dificultando assim o dimensionamento de obras hidráulicas, o dimensionamento do
volume de reservatórios e o planejamento dos recursos hídricos, entre outros estudos.

TRABALHOS RELACIONADOS
A carência de informação, um problema
sempre presente nos estudos hidrológicos, tem
motivado várias pesquisas na área de regionalização
hidrológica.
Júnior et al. (2006) realizaram estudos para
determinar regiões homogêneas quanto à distribuição de freqüência de chuvas no leste do Estado de
Minas Gerais. Foram utilizados métodos estatísticos
de análise multivariada (componentes principais
rotacionados) e os algoritmos hierárquicos SingleLinkage, Complete-Linkage e Ward. Os estudos
concluíram que o método Ward apresentou a melhor representação espacial das regiões hidroclimaticamente homogêneas caracterizadas pelos grupos,
em relação aos demais métodos empregados.
Rao e Srinivas (2006) investigaram o potencial do método de cluster híbrido na regionalização
de bacias para análise de freqüência de enchentes.
Três algoritmos de cluster híbrido, que são uma
combinação de algoritmos hierárquicos aglomerativo e algoritmo particional, foram utilizados com o
objetivo de definir regiões homogêneas no estado
de Indiana, USA. Os algoritmos hierárquicos utilizados foram o Single-Linkage, Complete-Linkage e
Ward e o algoritmo particional, o K-means. Os resultados obtidos demonstraram que o desempenho
geral do modelo híbrido, na otimização da função
objetiva, foi melhor que os desempenhos dos algoritmos de clustering hierárquico e particional usados
separadamente. Dos três modelos híbridos apresentados, a combinação dos algoritmos Ward e do

Dados Hidrológicos
As características físicas e climatológicas de
uma bacia são elementos importantes para descrever
o seu comportamento hidrológico. As características
que serão utilizadas no presente trabalho foram
obtidas através de mapa digitalizado atualizado da
hidrografia do Estado da Paraíba (TC/BR 2001) e
do Modelo Digital de Elevação (MDE) gerado para
todo o Estado através do software ArcView GIS do
ESRI (Environmental Systems Research Institute). O
Modelo Digital de Elevação (MDE) foi obtido a
partir de pontos cotados, georeferenciados e com os
valores de altitudes associados, oriundos da SRTM
(Shuttle Radar Topography Mission — projeto internacional gerenciado pela agência nacional de Inteligência Geo-Espacial (NGA) e pela NASA, iniciado
em 2000), cobrindo quase todo o globo com uma
malha de 90 m x 90 m (Rabus et al. 2003). Estão
apresentadas na Tabela 1, 12 das 32 características
obtidas
Além das 12 características mencionadas na
Tabela 1, também foram obtidas as seguintes características: linha de fundo (L), comprimento do curso d’água (Lt), Comprimento da rede de drenagem (Ld), largura média (Lm), índice de compacidade (Kc), ordem dos cursos de água (Or), índice
de bifurcação (Rb), Índice das áreas (Ra), Coefic. de
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Tabela 1 - Características da bacia hidrográfica.
Características das medidas lineares da bacia
Descrição

Parâmetro

Unid

Área (A)
Perímetro (P)

Área da bacia hidrográfica
Perímetro da bacia hidrográfica
Características da forma da bacia

Índice de circularidade (Ke)

Relação entre a área de um círculo que tem o perí- adm
metro igual ao da bacia e a área da bacia.
Relação entre a largura média e a linha de fundo da adm
bacia.
Características da rede de drenagem

0,227

0,90

0,092

1,10

Média geométrica das relações entre os cumprimen- adm
tos médios dos talvegues de duas classes consecutivas.
Densidade de drenagem (Dd) Quociente entre o comprimento total da rede de
km/
drenagem e a área da bacia hidrográfica.
km2
Características do relevo da bacia

0,115

129,0

0,374

1,6

Declividade máxima (Imax)

m

0,018

85,1

m/m

35,151

283,2

mm

22,20

73,6

adm

0,001

0,1

mm

343,8

1.324,1

mm

1.580

1.968

Fator de forma (Kf)

km2
km

Valores
Min
Max
9,5
17.220
11,4
892,30

Índice dos comprimentos
(RL)

Elevação média da bacia
(Cmed)

Declividade máxima da bacia hidrográfica
Quociente entre a soma das elevações das subáreas entre curvas de nível e a área da bacia.
Características da capacidade de escoamento da bacia

Lâmina Média Anual (L600 )

Lâmina Média Anual escoada em uma bacia hidrográfica localizada na zona climática Sertão com
precipitação anual média de 600 mm.
Área do Espelho (AE)
Percentagem da área da bacia coberta por espelho
de água.
Características climatológicas da bacia
Precipitação média (P)
Chuva média precipitada na bacia , determinada
por interpolação entre vários postos da região.
Evapo-transpiração média (E) Soma entre a evaporação das superfícies e a
transpiração da vegetação.

equivalente (lr), Índice de declividade média da bacia (Ip), índice de declividade global (IG), desnível específico (DS), percentual do solo
tipo 1 (SOLO1), percentual do solo tipo 2 (SOLO2), percentual do solo tipo 3 (SOLO3).

dados a ser utilizado. Além disso, métodos de seleção de atributos são empregados com o objetivo de
selecionar apenas os atributos que melhor descrevem e discriminam o conjunto de dados e suas estruturas latentes, o que conseqüentemente reduz a
dimensionalidade dos dados, melhora a eficiência
dos algoritmos em relação ao tempo de execução, e,
em alguns casos, pode melhorar os resultados obtidos (Metz 2006).
Na segunda etapa são executados e avaliados alguns algoritmos de clusterização com o objetivo de identificar qual deles adéqua-se melhor aos
estudos de regionalização hidrológica.
A terceira etapa determina o grau de significância dos resultados obtidos pelo algoritmo de
clusterização.

torrencialidade (Ct), índice de rugosidade (IR),
extensão média do escoamento superficial (Le),
sinuosidade do curso d´água (SIN), lado maior do
retângulo equivalente (Lr), lado menor do retângulo.

METODOLOGIA PROPOSTA
A metodologia do trabalho é ilustrada na
Figura 1. Os processos apresentados estão contidos
nas principais etapas do processo de descoberta do
conhecimento: pré-processamento, mineração de
dados e pós-processamento.
A primeira etapa compreende desde a correção de dados inconsistentes até o ajuste da formatação dos mesmos para o algoritmo de mineração de
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Davies-Bouldin e Dunn baseiam-se na idéia de identificar grupos compactos e bem separados.
Para a execução dos experimentos foi utilizado o software MATLAB versão 7.0 e para a validação estatística foi utilizado o programa Machaon
CVE, (Clusteringand Validation Environment), que
avalia a qualidade dos agrupamentos obtidos através
de diferentes índices estatísticos (Bolshakova 2009).

No presente artigo são mostrados os resultados obtidos pelos algoritmos hierárquicos, SingleLinkage, Complete-Linkage e Ward, o particional KMeans e a Rede Neural de Kohonen.
O algoritmo Single-Linkage é um dos algoritmos de clustering hierárquico aglomerativo
mais simples. Esse método utiliza a técnica do
vizinho mais próximo (Nearest Neighbor Technique), na qual a distância entre dois grupos é determinada pela distância do par de exemplos mais
próximo, sendo cada exemplo pertencente a um
desses grupos(Larose 2005). A distância Euclidiana
é usualmente utilizada para obter a matriz das distâncias dos elementos de dados a serem agrupados.
O algoritmo Complete-Linkage utiliza a técnica conhecida como Farthest Neighbor ou vizinho mais distante. Ao contrário do algoritmo Single-Linkage,
esse algoritmo determina a distância entre dois grupos de acordo com a maior distância entre um
par de exemplos, sendo cada exemplo pertencente a um grupo distinto (Metz 2006).
O método de Ward é um método de agrupamento onde os grupos de dados são formados em etapas e são sistematicamente reduzidos
(n,n-1,n-2,...), considerando a união de todos os
n(n-1)/2 possíveis pares e selecionando a união que
tem um valor máximo para a função objetivo (Ward
1963).
O algoritmo K-Means é largamente utilizado
na tarefa de clusterização e busca encontrar o melhor particionamento dos n objetos em k grupos
(Larose 2005).
A rede neural de Kohonen é um tipo de rede neural artificial baseada em aprendizado competitivo e não supervisionado, capaz de mapear um
conjunto de dados de entrada, em um conjunto
finito de neurônios organizados numa grade regular
de baixa dimensão, geralmente unidimensional ou
bidimensional.
A organização dos neurônios fornece um
mapa topográfico dos dados de entrada no qual as
localizações espaciais (coordenadas) dos neurônios
na grade são indicativas das características estatísticas intrínsecas aos dados de entrada (Haykin 2001).
Os números de grupos analisados no processo de
clusterização foram 2, 3, 4 e 6 grupos.
Foram realizadas validações estatísticas nos
grupos gerados utilizando o índice de Silhouette
(Rao et al. 2006), índice Davies-Bouldin (Davies
1979) e índice Dunn (Rao et al. 2006). O índice de
Silhouette é utilizado para determinar o melhor
número de grupos a ser considerado, já que diversos agrupamentos foram obtidos. Os índices

Dados de Entrada

Seleção de Atributos

Algoritmo de
Seleção de Atri‐

Análise de Compo‐
nentes Principais

Clusterização

Validação Estatística

Resultados

Visualização
Pré‐
Processamento

Mineração de
Dados

Pós‐
Processamento

Figura 1 - Fluxograma da metodologia proposta e
aplicada.

Etapa do Processo de Descoberta do Conhecimento
Pré-Processamento
Os dados utilizados foram primeiramente
normalizados em virtude dos mesmos apresentarem
escalas diferentes e, posteriormente submetidos a
métodos de seleção dos atributos com o objetivo de

68

RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 17 n.1 - Jan/Mar 2012, 65-75
Com os resultados obtidos pela execução do
algoritmo acima citado, foram criados os cenários I
e II, descritos na Tabela 2.

selecionar aqueles que melhor descrevem e discriminam o conjunto de dados.
Utilizou-se os seguintes métodos de seleção
de atributos:




Algoritmo de seleção de atributos não supervisionado

Os 32 atributos das bacias hidrográficas foram submetidos à análise de componentes principais A cada iteração foi feito um exame do ajuste de
cada atributo, através da matriz anti-imagem de
correlação, e os que apresentavam valores inferiores
a 0,5 foram sendo eliminados. Ao final do processo,
restaram 23 atributos. Os 23 componentes principais
foram calculados e, após a análise dos autovalores,
optou-se por selecionar os que apresentaram autovalores maiores que 1 e que explicam juntos 84,50%
dos atributos originais. Como cada componente
principal é uma combinação linear dos atributos
originais, ele ganha um novo significado. A Tabela 3
resume a descrição dos cinco componentes principais.
Com os componentes principais gerados foi
criado o cenário III, conforme Tabela 2.

Nesta etapa foi utilizado o algoritmo proposto por Mitra et al. (2002), sendo o mesmo executado para vários valores de k (de 1 a 31), onde k
representa o número de vizinhos mais próximos a
serem considerados, já que o particionamento dos
atributos realizado por esse algoritmo é baseado no
algoritmo k-NN (Larose 2005) . Mitra et al (2002)
descrevem o algoritmo nos seguintes passos:











Componentes Principais

Passo 1: Escolher um valor inicial de k ≤ D —
1. Inicializar o conjunto reduzido de atributos R com o conjunto original de atributos R
← O.
Passo 2: Para cada atributo Fi R, calcular
.
Passo 3: Encontrar o atributo Fi para o qual
é mínimo. Reter este atributo em R e
descartar os k atributos mais próximos de
Fi´.
(Nota: Fi´
representa o atributo para
qual removendo os k vizinhos mais próximos irá causar o menor erro entre todos
os atributos em R). Fazer Ɛ =
.
Passo 4: Se k > cardinalidade (R) — 1: k =
cardinalidade (R) — 1.
Passo 5: Se k = 1: Ir para o passo 8.
> Ɛ faça: (a) k = k — 1.
Passo 6: Enquanto

Tabela 2 - Cenários para execução dos algoritmos de
Clusterização

Cenário
I

Atributos
A,Kc,Ke,Kf,Or,Rb,
Rl,Ct,Ip,L600
A,Ke,Ra,IR,Imax
C1,C2,C3,C4,C5
Todos os 32 atributos

II
III
IV

Nº bacias
41
41
41
41

Um quarto cenário foi formado com o conjunto completo de atributos das bacias hidrográficas, conforme Tabela 2.

Como o regime hidrológico de uma bacia
hidrográfica é grandemente influenciado pelas suas
características físicas, o critério de escolha do valor
de k foi que os atributos escolhidos na iteração caracterizassem ao máximo a bacia hidrográfica.
Os valores de k escolhidos foram 16 e 18. O
valor de k = 16 foi escolhido em virtude de nessa
iteração serem selecionados atributos que representam uma maior diversidade de características das
bacias hidrográficas, ficando as características de
forma, rede de drenagem e relevo com várias representações. O valor de k = 18 foi escolhido pelo mesmo motivo, com o diferencial de que o número de
atributos, que representam as características, ficou
menor e as características linear, forma e relevo
ficaram com apenas uma apresentação.

Tabela 3 - Componentes Principais
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Componentes
Principais
C1

Significado

C2
C3

Forma
Escoamento

C4
C5

Relevo
Drenagem

Linear

Variáveis
Explicativas
A, Pr, L, Lt,
Ld, Lm, Le e
Lr
Ke, Kc, IR
SOLO1,
L600
DS
Dd
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Clusterização
Todos os algoritmos foram executados utilizando os cenários descritos anteriormente e os índices de validação correspondentes calculados sobre
os resultados obtidos.

Apesar de apresentarem os melhores valores
do coeficiente de correlação cofenético, como mostra a Tabela 4, os dendogramas gerados por esse
algoritmo demonstraram que não houve a formação
de grupos bem definidos e separados em todos os
quatro cenários, conforme ilustra a Figura 2. Nessa
apresentação não há diferenças significativas no
tamanho dos arcos que representam os grupos, o
que dificulta a escolha da altura para o corte do
dendograma.

Algoritmos Hierárquicos
Os resultados dos algoritmos hierárquicos
são representados pelos dendogramas que são estruturas em formato de árvore, nas quais os elementos
são dispostos no eixo horizontal, e a distância (ou a
similaridade) com que os grupos são gerados, no
eixo vertical. Desse modo, o dendograma é uma
estrutura com toda a hierarquia dos agrupamentos
gerados sobre o conjunto de elementos inicial.
A medida adotada para o cálculo da similaridade foi a distância Euclidiana. O coeficiente de
correlação cofenético foi calculado para cada algoritmo hierárquico, em cada cenário (Tabela 4). O
coeficiente de correlação cofenético é uma medida
de validade para algoritmos de agrupamento hierárquico. Ele é usado para medir quão bem a estrutura hierárquica do dendograma representa os relacionamentos existentes nos dados de entrada (Rao
et al. 2006). Mas conforme pode-se observar nos
resultados apresentados na Tabela 4, o algoritmo
que obteve o melhor valor para esse coeficiente não
representou uma boa estrutura de grupos formados,
confirmando assim as afirmações apresentadas na
literatura, (Metz 2006); (Rao et al. 2006) de que a
análise do coeficiente de correlação cofenético não
é suficiente para identificar os melhores dendogramas nos modelos hierárquicos, sendo ainda necessária a inspeção visual dos mesmos.



Algoritmo

Coeficiente
Cofenético

0,78
0,70
0,71

Cenário I
Complete
Linkage
0,57
Cenário II
0,55
Cenário III
0,51
Cenário IV
0,52

Complete-Linkage

Os dendogramas gerados por esse algoritmo
apresentaram uma melhor representação na estrutura dos grupos formados quando comparado com
o resultado produzido pelo algoritmo SingleLinkage, portanto realça ainda uma grande individualidade das bacias, conforme ilustra a Figura 3.
Diferenças significativas entre as alturas dos arcos
aparecem desde as primeiras junções significando
um grau de dispersão elevado entre os elementos
dentro do grupo.


Ward

Os dendogramas gerados pelo algoritmo
Ward, conforme ilustra a Figura 4, apresentaram
uma melhor estrutura de grupos quando comparado com os dois algoritmos anteriores. Podemos observar a formação de grupos compactos e bem delimitados.
Observa-se através das Figuras 2, 3 e 4 que o
algoritmo Ward apresentou o melhor resultado,
com a formação de grupos bem definidos. Portanto
os grupos gerados, em cada cenário por este algoritmo, foram selecionados para o cálculo dos índices
de validação, a saber, índice de Silhouette (Rao et.
al 2006), índice Davies-Bouldin (Davies 1979) e
índice Dunn (Rao et al. 2006). O índice de Silhouette é utilizado para determinar o melhor número de
grupos a ser considerado, já que diversos agrupamentos foram obtidos. Os índices Davies-Bouldin e
Dunn baseiam-se na idéia de identificar grupos
compactos e bem separados.
As técnicas de validação permitem comparar
diversos algoritmos de agrupamento, comparar duas
partições, determinar o valor mais apropriado de
algum parâmetro do algoritmo, entre outros e são
utilizadas para avaliar a qualidade dos agrupamentos
obtidos.

Tabela 4 - Coeficiente de Correlação Cofenético.

Single
Linkage
0,71

Single-Linkage

Ward
0,54
0,54
0,54
0,57
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Cenário I

Cenário II

Cenário IV

Cenário III

Figura 2 - Dendogramas gerados pelo Single-Linkage

Cenário I

Cenário II

Cenário III

CenárioIV

Figura 3 - Dendogramas gerados pelo Complete-Linkage
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Cenário I

Cenário II

Cenário III

Cenário IV

Figura 4 - Dendogramas gerados pelo Ward

Com os resultados apresentados na Tabela
5, conclui-se que os índices de validação indicaram
que os agrupamentos obtidos no cenário II
apresentam uma qualidade melhor que os obtidos
nos demais cenários. Os índices de Silhouette e
Dunn sinalizam um bom resultado quando o seu
valor é maximizado. O índice deDavies- Bouldin se
comporta de forma contrária aos demais, sinalizando, portanto um bom resultado quando o seu valor
é minimizado.

Tabela 5 - Índices de Validação dos Agrupamentos
gerados pelo Ward

Cenários

Nº de Grupos
Nº de Grupos = 2

D
S
DB
D
1,285 0,165 1,681
0,949
1,439 0,219 1,345
0,997
1,089 0,179 1,756
0,935
1,431 0,171 1,649
1,004
Nº de Grupos
CenáNº de Grupos = 4
Nº de Grupos = 6
rios
S
DB
D
S
DB
D
I
0,196 1,468 1,026 0,204 1,497
0,711
II
0,253 1,502 0,976 0,365 1,085
1,218
III
0,227 1,703 0,928 0,043 1,669
0,816
IV
0,141 1,661 0,840 0,184 1,446
1,084
I
II
III
IV

S
0,264
0,340
0,144
0,237

Nº de Grupos = 3

DB
1,516
1,387
1,815
1,395

Algoritmo Particional


K-Means

Na execução do algoritmo K-Means, foram
utilizados como parâmetros: o número de grupos
(k=2,3,4 e 6), a medida de distância
Euclidiana, a seleção dos k centróides iniciais de forma randômica e o número máximo de
iterações igual a 100. Em cada cenário e para cada
valor de k foram realizadas 10 simulações. Com os
agrupamentos gerados foram calculados os índices
de validação, já citados na seção anterior, e calculada a média para cada grupo de 10 simulações. O
resultado pode ser observado na Tabela 6.
Pode-se concluir, com base no resultado os
índices de validação, que os agrupamentos obtidos
no cenário II apresentam uma melhor qualidade em
relação aos obtidos nos demais cenários.

S - Silhouette; DB — D.Bouldin; D - Dunn.

Com os resultados apresentados na Tabela
5, conclui-se que os índices de validação indicaram
que os agrupamentos obtidos no cenárioII apresentam uma qualidade melhor que os obtidos nos demais cenários. Os índices de Silhouette e Dunn sinalizam um bom resultado quando o seu valor é maximizado. O índice de Davies- Bouldin se comporta
de forma contrária aos demais, sinalizando, portanto
um bom resultado quando o seu valor é minimizado.
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Figura 5 - Divisão das 41 bacias hidrográficas em 6 grupos

nho da rede [6x7], topologia retangular, função de
vizinhança gaussiana e nº de épocas 30x120.
Com o resultado obtido do treinamento da
rede neural de Kohonen em cada um dos cenários,
foram executadas, para cada valor de k (2,3,4 e 6),
10 simulações do algoritmo K-Means. Com os agrupamentos resultantes foram calculados os índices de
validação e obtidos a média e o desvio padrão. A
Tabela 7 apresenta os valores obtidos de cada índice
para cada valor de k.
Os resultados alcançados pela validação estatística confirmaram mais uma vez que a qualidade
dos agrupamentos gerados no cenário II é superior
aos gerados nos demais cenários.
Observando os números apresentados podese concluir que o algoritmo Ward se destacou na
tarefa de clusterização das 41 bacias hidrográficas.O
mesmo obteve os melhores resultados nos três índices de validação utilizados. Com relação ao número
de grupos, tivemos o número de grupos igual a 6
obtendo os melhores resultados em dois dos índices
de validação (Silhouette e Davies-Bouldin).
Portanto a Figura 5 ilustra o melhor resultado obtido neste trabalho que foi a divisão das 41
bacias hidrográficas em 6 grupos, obtidos através da
aplicação do algoritmo hierárquico Ward com os
dados do cenário II.

Tabela 6 - Índices de Validação dos Agrupamentos
gerados pelo K-Means

Nº de Grupos

Cená
rio

Nº de Grupos = 2

Nº de Grupos = 3

S

DB

D

S

DB

D
1,002

I

0,261

1,516

1,285

0,224

1,604

II

0,309

1,380

1,396

0,295

1,453

1,046

III

0,176

1,818

1,015

0,177

1,822

0,943

IV

0,176

1,557

1,179

0,170

1,578

1,002

Nº de Grupos
Cená
rio
I

Nº de Grupos = 4

Nº de Grupos = 6

S

DB

D

S

DB

D

0,202

1,620

0,998

0,205

1,502

0,875

II

0,315

1,380

0,980

0,281

1,233

0,713

III

0,200

1,673

0,946

0,243

1,436

0,985

IV

0,147

1,610

0,880

0,143

1,50

0,844

S - Silhouette; DB — D.Bouldin; D - Dunn.

Rede Neural de Kohonen
Para a execução da rede neural de Kohonen
foi utilizada a seguinte Configuração da rede: tama-
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Tabela 7 - Índices de Validação dos Agrupamentos
gerados pela Rede de Kohonen
Nº de Grupos
Cená
rio

Nº de Grupos = 2

Nº de Grupos = 3

S

DB

D

S

DB

D

I

0,260

1,481

1,262

0,204

1,722

0,983
1,164

II

0,306

1,358

1,439

0,256

1,571

III

0,231

1,853

1,042

0,172

1,805

0,972

IV

0,221

1,407

1,412

0,147

1,614

0,951

Nº de Grupos
Cená
rio

Nº de Grupos = 4

Nº de Grupos = 6

S

DB

D

S

DB

D

I

0,171

1,661

1,036

0,161

1,630

0,751
0,566

II

0,223

1,526

0,881

0,193

1,373

III

0,216

1,661

1,032

0,220

1,529

0,912

IV

0,120

1,600

0,885

0,111

1,625

0,761



S- Silhouette; DB — D.Bouldin; D - Dunn.

CONCLUSÃO


A avaliação dos resultados de uma clusterização não é tarefa trivial devido a mesma pertencer
a classe de tarefas de aprendizado não supervisionado, ou seja, não se tem conhecimento a priori dos
dados. Na literatura, recomenda-se a utilização de
técnicas de validação que podem ser utilizadas para
avaliar a qualidade dos agrupamentos obtidos. Os
resultados apresentados na seção anterior permitem
as seguintes conclusões:










Os algoritmos aplicados obtiveram melhores
resultados com os dados do cenário II. As
medidas lineares e de declividade, que
compõem esse cenário, apresentam a vantagem de serem facilmente determinadas a
partir de mapas publicados para a maioria
das regiões brasileiras com aceitável grau de
confiabilidade;
Com relação aos componentes principais,
largamente utilizado em aplicações de clusterização (Demirel et. al 2009; Júnior et. al
2006; Llanillo et. al 2006), o seu uso não se
mostrou eficiente do ponto de vista de prover uma boa classificação, para os dados das
bacias hidrográficas levantadas neste trabalho;
Com os resultados obtidos nos quatro cenários conclui-se que a etapa de préprocessamento, especificamente o processo

de seleção de atributos, é de suma importância no processo de mineração de dados.
Isto pôde ser observado no quarto cenário,
composto pelos 32 atributos das bacias hidrográficas, que apresentou resultados inferiores aos obtidos nos cenários I e II;
 A aplicação de índices de validação
estatística nos agrupamentos gerados,
normalmente ausentes em trabalhos
na área de engenharia no Brasil, reduz o empirismo que tem caracterizado as análises e aplicações feitas em
estudos afins.
Os resultados da validação estatística apresentados pela Rede Neural de Kohonen foram inferiores aos apresentados pelos algoritmos Ward e K-Means. A pouca quantidade de dados utilizada na aplicação desse algoritmo, não permitiu uma exposição suficiente de dados de entrada para assegurar
um melhor processo de auto-organização
como recomenda a literatura, impossibilitando assim a geração de melhores resultados;
Através dos grupos formados, pode-se observar que as bacias hidrográficas foram separadas sem a predominância da localização
das mesmas, como normalmente se considera em estudos empíricos de separação de
grupos;
Os resultados obtidos neste trabalho constituem uma indicação de referência para estudos de regionalização hidrológica no Estado da Paraíba;
A metodologia aqui proposta pode ser facilmente aplicada em outras regiões sem
perdas da confiabilidade dos resultados,
uma vez que para isto, só será necessário
mudar apenas a base de dados das bacias
hidrográficas e a consequente definição das
regiões hidrologicamente homogêneas.
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Use of Data Mining Techniques to Identify
Hydrologically Homogeneous Areas in the State of
Paraíba
ABSTRACT
The lack of fluviometric data and the bad quality
of existing data related to watercourses in the Brazilian
northeast have obliged hydrologists to seek new solutions,
increasing knowledge and methodologies to develop the
region according to its environment limitations. Through
hydrologic regionalization techniques it is possible to transfer data and information among similar watersheds. In
this context, the purpose of this work is to identify
hydrologically similar regions in the State of Paraiba using
Clustering - a kind of data mining technique - to find
patterns that allow data transposition from one region to
another. Algorithms were used with methods based on partition, hierarchical methods, and methods based on neural
networks, and applied indexes of statistical validation in
the generated groupings. In agreement with the results
obtained, the Ward algorithm presented the best result of all
the applied validation indexes with the identification of six
hydrologically similar regions in the State of Paraíba.
Key-words: Data mining; hydrological regionalization;
clustering.
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RESUMO
O mapeamento da distribuição das chuvas no bioma do Cerrado é de substancial importância já que o mesmo, conhecido como berço das águas do Brasil, é responsável pela formação de seis importantes regiões hidrográficas brasileiras Parnaíba, Paraná, Paraguai, Tocantins-Araguaia, São Francisco e Amazônica. Com o objetivo de analisar a variação
espacial e sazonal da precipitação pluvial no bioma do Cerrado do estado do Mato Grosso do Sul, realizou-se um estudo da
variabilidade espacial e temporal das chuvas. Analisou-se também a intensidade da sazonalidade utilizando o Índice de
Anomalia de Chuva (IAC). A interpolação matemática utilizada para a espacialização das faixas de chuva foi o Topo to
Raster. Nos resultados nota-se uma maior pluviosidade nas regiões de maior altitude, como a Serra da Bodoquena. Com o
IAC verificou-se 3,61% de meses extremamente secos, 22,22% de meses muito secos, 30,56% de meses secos, 1,94% de
meses sem anomalias, 25,83% de meses chuvosos, 10,56% de meses muito chuvosos e 5,28% de meses extremamente chuvosos para o período de 30 anos estudado.
Palavras-chave: pluviometria, interpolação, precipitação, índice de anomalia de chuva.

lho. A ocorrência de geadas no Domínio do Cerrado
não é fato incomum, ao menos em sua porção austral. (Coutinho,2000).
Em geral, a precipitação média anual fica
entre 1200 e 1800 mm. Ao contrário da temperatura, a precipitação média mensal apresenta uma
grande estacionalidade, concentrando-se nos meses
de primavera e verão (outubro a março), que é a
estação chuvosa. Curtos períodos de seca, chamados
de veranicos, podem ocorrer em meio a esta estação, criando sérios problemas para a agricultura. No
período de maio a setembro os índices pluviométricos mensais reduzem-se bastante, podendo chegar a
zero. (Coutinho,2000)
Mello et al (2008), em um estudo de continuidade espacial de chuvas intensas no estado de
Minas Gerais, observaram que um dos principais
ramos de pesquisa em hidrologia e climatologia
consiste da aplicação do geoprocessamento, por
meio da análise de técnicas para uma melhor interpolação espacial da chuva intensa, gerando mapas
com boa aplicabilidade aos projetos.

INTRODUÇÃO
A área do Cerrado, incluindo a região central e os encraves em outros biomas, incide sobre os
estados de Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal,
Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Pará, Paraná, Piauí, Rondônia, Roraima, São Paulo e Tocantins, totalizando 1.445
municípios. Conta ainda com uma população de
mais de 25 milhões de pessoas (15% da população
nacional), sendo que, desses, 83% vivem nas zonas
urbanas (Grupo de Trabalho do bioma Cerrado,
2004).
O clima predominante no domínio do Cerrado é o Tropical sazonal, de inverno seco. A temperatura média anual fica em torno de 22-23ºC,
sendo que as médias mensais apresentam pequena
estacionalidade. As máximas absolutas mensais não
variam muito ao longo dos meses do ano, podendo
chegar a mais de 40ºC. Já as mínimas absolutas mensais variam bastante, atingindo valores próximos ou
até abaixo de zero, nos meses de maio, junho e ju-
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O processo mais utilizado para essa representação é o traçado das isoietas, que são curvas que
unem os pontos de igual altura de precipitação para
um período determinado. O conhecimento do regime pluviométrico geral da região e dos fatores que
podem influenciar na distribuição é imprescindível
para um traçado razoável das curvas isoietas (Garcez
& Alvarez, 1998).
Com todas as abordagens descritas acima, este
estudo tem como objetivo principal analisar a variação espacial e sazonal da precipitação pluvial no
Cerrado Sul-Mato-Grossense, e como ocorre a variabilidade espaço-temporal das chuvas. Para verificar a
intensidade da sazonalidade das chuvas utilizou-se o
Índice de Anomalia de Chuva.

ocupa uma área total de 169.488,663 km², e a região
Hidrográfica do Paraguai, constituída pela bacia do
rio Paraguai a oeste, que ocupa uma área de
187.636,301 km² (Figura 1).
Segundo Nimer (1989), a região CentroOeste do Brasil tem clima caracterizado por invernos secos e verões chuvosos. O tempo seco no meio
do ano (inverno) tem sua origem na estabilidade
gerada pela influência do anticiclone subtropical do
Atlântico Sul e de pequenas dorsais que se formam
sobre a parte continental sul americana. O período
de chuva está associado ao deslocamento para sul da
Zona de Convergência Intertropical. Sobre a porção
central da América do Sul a CIT (Convergência
Intertropical) avança mais para sul do que nas regiões costeiras gerando instabilidade em todo o Brasil
central nos meses de verão. Para Köppen (1948)
este clima tropical com estação seca recebe a denominação de “Aw” em sua classificação. A letra “A”
corresponde à zona climática tropical úmida, ocupada pela categoria florística das megatermas, caracterizada por vegetação tropical com temperaturas e
umidade relativa do ar sempre elevadas. A temperatura média do mês mais frio é superior a 18°C, temperatura crítica para a flora tropical. A letra “w”
corresponde, na região, a uma precipitação anual
entre 1000 e 1500 mm, com total mensal médio do
mês mais seco inferior a 40 mm.

MATERIAL E MÉTODOS
Caracterização da área de estudo
Os municípios presentes no Cerrado SulMato-Grossense, totalizam uma população estimada
de 2.032.027 de habitantes (IBGE, 2007).
No que se refere à cobertura vegetal o estado do Mato Grosso do sul apresenta três tipos de
biomas (SEMAC, 2009). O Cerrado ocupa 23,92 %
do território brasileiro (IBGE, 2004) com uma área
de aproximadamente 2.036.448 km2 ,ocupando
60,58% do estado do Mato Grosso do Sul (Figura 1).

Dados utilizados
Utilizaram-se dados de 30 anos de médias
mensais e anuais sazonais de precipitação das séries
históricas pluviométricos do Cerrado Sul-MatoGrossense, obtidos no sistema hidroweb (Hidroweb,
2010) da ANA (Agência Nacional das Águas).
Índice de Anomalia de Chuva (IAC)
O Índice de Anomalia de Chuva (IAC) classifica a intensidade dos períodos secos ou úmidos
(Quadro 1) de acordo com a média local. Utilizouse neste trabalho o IAC desenvolvido e testado por
Rooy (1965), o qual é apresentado pelas seguintes
equações:









 NN 
IAC  3 
 , para anomalias positivas (1)
 M N 
 NN 
IAC  3 
 , para anomalias negativas (2)
X

N



Figura 1 — Biomas do estado do Mato Grosso do Sul e
localização das estações pluviométricas do estudo.

O Cerrado Sul-Mato-Grossense está em duas
regiões hidrográficas do Brasil. A do Paraná, que
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em que, N - precipitação mensal atual (mm.mês-1);

  z

N - precipitação média mensal da série histórica
(mm.mês-1); M - média das dez maiores precipitações mensais da série histórica (mm.mês-1) e X -

i 1

i

 f ( xi , yi )  / wi    J ( f )
(5)

em que, h é o espaçamento da grade; si é a medida
de inclinação da célula da grade associada com o
ponto (xi,yi); J é a função de suavização da função
f(xi,yi); λ - é o parâmetro de suavização. Detalhada
por Hutchinson (1997), a função f(x,y) é então estimada resolvendo uma aproximação na grade regular via método das diferenças finitas que minimiza a
somatória. A constante wi varia com cada iteração,
em uma característica adaptativa local (local adaptei
fature), já que a cada iteração do programa um novo
valor de inclinação (si) é disponibilizado para cada
célula da grade conforme o método iterativo avança.
O programa utiliza o método multi-grid
simples para minimizar a equação em resoluções
cada vez melhores, começando de uma grade inicial
larga até uma grade que tenha resolução definida
pelo usuário, respeitando restrições que garantem
uma estrutura de drenagem conectada.

média das dez menores precipitações mensais da
série histórica (mm.mês-1).
Quadro 1 - Nível de pluviosidade segundo o IAC.

Índice de Anomalia de
Chuva (IAC)
X≥4
X≥2eX<4
X>0eX<2
X=0
X < 0 e X > -2
X ≤ -2 e X > -4
X ≤ -4

2

n

Classificação da
Pluviosidade
Extremamente Chuvoso
Muito Chuvoso
Chuvoso
Sem Anomalia
Seco
Muito Seco
Extremamente Seco

Interpolação matemática
A função Topo to Raster é um método de
interpolação baseado no programa ANUDEM desenvolvido por Hutchinson (1997), que foi especificamente feito para a criação de Modelos de Elevação Digital (Digital Elevation Models - DEM) hidrologicamente corretos.
O programa interpola os dados de elevação
em uma grade regular, de modo iterativo, gerando
grades sucessivamente menores, minimizando a
soma de uma de penalização de rugosidade (roughness penalty) e a soma dos quadrados dos resíduos
(diferenças das elevações medidas e calculadas pela
função).
Cada elevação em um determinado local é
dada por:

zi  f ( xi , yi )  wi i

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Análise da Precipitação Pluviométrica Mensal no
Cerrado Sul-Mato-Grossense
Nas Figuras de distribuição espacial da precipitação, apresentadas a seguir, o modelo (equações 3, 4 e 5) usa suas restrições para garantir uma
estrutura de dados conectada para a geração das
isoietas. Com isso, as isolinhas tentam alcançar mais
pontos de dados. Essa característica é muito útil ao
gerar mapas de relevo hidrologicamente corretos.
As Figuras de distribuição espacial da precipitação mostram o resultado homogêneo de áreas
da interpolação matemática, pelo método do Topoto-Raster, segundo as faixas de quantidade de chuvas
pré-estabelecidas por heurística. Isso se deve a função f(x,y) da equação 5, que é estimada pela aproximação na grade regular (equação 3) via método das
diferenças finitas que minimiza a somatória Observase que neste caso o modelo (equações 3, 4 e 5) não
usa as restrições para garantir uma estrutura espacial
conectada, como se os níveis de chuvas fossem altitudes no relevo, gerando um mapa mais correto que
outros métodos de interpolação matemática, como a
krigagem. As isolinhas geradas são bem suaves, e
com alguns pontos em áreas de valores diferentes,
devido ao possível erro de discretização que se deve
a quantidade finita de representações de chuva no

(3)

em que, f(x,y) é a função de interpolação, definida
por uma função B-spline, cada wi é uma constante
positiva que representa o erro de discretização do
ponto i e cada εi é uma amostra de uma variável
aleatória de média zero e desvio padrão igual a um.
Assumindo que cada ponto está localizado aleatóriamente dentro da célula do modelo, a constante wi
é definida por:

wi  hsi / 12

(4)
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domínio computacional em relação à quantidade
real de chuvas possíveis no domínio real.
Os mapas de distribuição de chuva de janeiro (Figura 2) e fevereiro (Figura 3), com a massa de
ar equatorial continental (quente e úmida) predominante, mostram a maior precipitação na região
norte e nordeste. Verifica-se também que a elevação
altimétrica da área (Serra da Bodoquena) contribui
com chuvas orográficas na região sudoeste do Cerrado Sul-Mato-Grossense.
Os mapas de chuvas de março (Figura 4) e
abril (Figura 5), mostram que a transição do verão
para o outono provoca uma diminuição da quantidade de chuvas principalmente na região nordeste,
e chuvas orográficas na região sudoeste do Cerrado
Sul-Mato-Grossense.
As Figuras 6 e 7, compostas dos mapas de
chuvas de maio e Junho respectivamente, mostram
uma tendência de redução das chuvas na parte norte e uma maior concentração de chuvas na parte sul
do Cerrado do Mato Grosso do Sul. Esta tendência
ocorre devido às chuvas frontais que ocorrem com
os avanços da massa de ar polar atlântica sobre o
continente nesta época do ano.
As Figuras 8 e 9, que mostram a distribuição
de chuvas de julho e agosto respectivamente, período de inverno, mostram uma redução acentuada das
chuvas em todo o Cerrado Sul-Mato-Grossense, devido à chegada da massa de ar polar cuja característica é trazer secas para a região central do país. As
maiores concentrações de chuvas neste período
estão na região sul, numa latitude acima de 21
graus, devido a algumas incursões da Massa de Ar
Tropical Atlântica que consegue trazer alguma umidade para a região.

Figura 3 - Precipitação em fevereiro no Cerrado do estado
do Mato Grosso do Sul.

Figura 4 - Precipitação em março no Cerrado do estado do
Mato Grosso do Sul.

Figura 2 - Precipitação em janeiro no Cerrado do estado
do Mato Grosso do Sul.

Figura 5 - Precipitação em abril no Cerrado do estado do
Mato Grosso do Sul.
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Figura 6 - Precipitação em maio no Cerrado do estado
do Mato Grosso do Sul.

Figura 9 - Precipitação em agosto no Cerrado do estado
do Mato Grosso do Sul.

Figura 7 - Precipitação em junho no Cerrado do estado
do Mato Grosso do Sul.

Figura 10 - Precipitação em setembro no Cerrado do
estado do Mato Grosso do Sul.

Figura 8 - Precipitação em julho no Cerrado do estado
do Mato Grosso do Sul.

Figura 11 - Precipitação em outubro no Cerrado do
estado do Mato Grosso do Sul.
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As Figuras 12 e 13, compostas dos mapas de
chuvas de novembro e dezembro respectivamente,
meio e fim da estação da primavera, mostram a tendência de aumento da pluviosidade como resultado
do crescimento do influxo de calor no hemisfério
sul nos meses finais do ano. A Massa de Ar Equatorial Continental, que é úmida, ganha força e deslocase para o sul aumentando a quantidade de chuvas
na região. Observa-se que, nos meses de novembro e
dezembro, a precipitação passa a se concentrar mais
na região norte do Cerrado Sul-Mato-Grossense em
decorrência da Massa de Ar Equatorial Continental,
e também na região sudoeste devido a elevada altitude da Serra da Bodoquena.
Precipitação nos períodos seco e úmido

Figura 12 - Precipitação em novembro no Cerrado
do estado do Mato Grosso do Sul.

Com a Figura 14, para a série histórica de
1977 a 2006 das 22 estações pluviométricas estudadas, nota-se que o Cerrado Sul-Mato-Grossense tem
seu ano hidrológico começando no mês de setembro.

Figura 13 - Precipitação em dezembro no Cerrado
do estado do Mato Grosso do Sul.
Figura 14 — Histograma dos totais médios mensais com
sazonalização da precipitação para o Cerrado Sul-MatoGrossense. Série histórica de 1977 a 2006.

Os mapas de chuvas de setembro (Figura
10) e outubro (Figura 11), época de final de inverno
e inicio de primavera, mostram um aumento significativo das quantidades de chuvas em relação aos
meses anteriores no Cerrado Sul-Mato-Grossense. O
aumento das chuvas nos meses de setembro e outubro ocorre devido ao enfraquecimento da massa de
ar polar atlântica por causa do aumento do influxo
de energia solar no hemisfério sul. Em setembro as
chuvas estão concentradas mais na região sul e em
outubro na região sudeste do Cerrado Sul-MatoGrossense. Este fenômeno ocorre devido à maior
influência da Massa de Ar Tropical Atlântica que
atua principalmente no sul da região trazendo umidade.

O total médio do período úmido (Figura
15), de setembro a maio (Figura 14), mostra uma
maior concentração de chuvas na região norte e
sudoeste do período úmido. Essa distribuição ocorre
devido à presença da Massa de Ar Equatorial Continental que é úmida e propicia a precipitação pluviométrica principalmente na região norte, e ao relevo que propicia chuvas de relevo na região sudoeste.
O trimestre junho a agosto, caracterizado
como período seco (Figura 14) para o Cerrado SulMato-grossense, apresenta índices de precipitação
máxima de 200 mm para o total das médias mensais
(Figura 16). As chuvas se concentram principalmen-
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te na região sul do Cerrado devido às incursões da
Massa de Ar Tropical Atlântica, que consegue trazer
alguma umidade para a região.

1989, cinco anos muito chuvosos, seis anos chuvosos,
um ano sem anomalia, o ano de 1981, 11 anos secos,
e seis anos muito secos. Para o mês de fevereiro,
houve cinco anos muito chuvosos, 11 anos chuvosos,
oito anos secos, quatro anos muito secos e dois anos
extremamente secos, os anos de 1978 e 2005.
Para o mês de março (Figura 19), houve um
ano extremamente chuvoso, o ano de 1982, quatro
anos muito chuvosos, sete anos chuvosos, um ano
sem anomalia, o ano de 1993, 11 anos secos, cinco
anos muito secos, e um ano extremamente seco, o
ano de 2005. Para o mês de abril (Figura 20), houve
um ano extremamente chuvoso, o ano de 1992,
cinco anos muito chuvosos, quatro anos chuvosos,
três anos sem anomalia, os anos de 1991, 2001 e
2006.Para o mês de abril houve ainda 12 anos secos,
três anos muito secos, e dois anos extremamente
secos, os anos de 1978 e 2002.
Para o mês de maio (Figura 21), houve três
anos extremamente chuvosos, os anos de 1990, 1992
e 2004, dois anos muito chuvosos, oito anos chuvosos, um ano sem anomalia, o ano de 1982, cinco
anos secos, dez anos muito seco, e um ano extremamente seco, o ano de 1981. Para o mês de junho
(Figura 22), houve três anos extremamente chuvosos, os anos de 1981, 1982 e 1997, oito anos chuvosos, dez anos secos, oito anos muito secos, e um ano
extremamente seco (1979).
Para o mês de julho (Figura 23), houve três
anos extremamente chuvosos, os anos de 1979, 1984
e 2002, um ano muito chuvoso, nove anos chuvosos,
seis anos secos, onze anos muito secos. Para o mês
de agosto (Figura 24), houve quatro anos extremamente chuvosos, os anos de 1986, 1989, 1998 e 2000,
um ano muito chuvoso, cinco anos chuvosos, dez
anos secos e dez anos muito secos.
Para o mês de setembro (Figura 25), houve
dois anos extremamente chuvosos, os anos de 1990 e
1992, três anos muito chuvosos, seis anos chuvosos,
onze anos secos, seis anos muito secos, e dois anos
extremamente secos, os anos de 1988 e 2004. Para o
mês de outubro (Figura 26), houve quatro anos
muito chuvosos, dez anos chuvosos, oito anos secos,
seis anos muito secos, e dois anos extremamente
secos, os anos de 1977 e 1986.
Para o mês de novembro (Figura 27), houve
um ano extremamente chuvoso, o ano de 2001, 3
anos muito chuvosos, dez anos chuvosos, oito anos
secos, e oito anos muito secos. Para o mês de dezembro (Figura 28), houve cinco anos muito chuvosos, nove anos chuvosos, um ano sem anomalia, o
ano de 1994, dez anos secos, três anos muito secos, e
dois anos extremamente secos, os anos de 1985 e
2002.

Figura 15 - Precipitação pluviométrica total das médias
para o período úmido do Cerrado Sul-Mato-Grossense.
Período histórico de 1977 a 2006.

Figura 16 - Precipitação pluviométrica total das médias
para o período seco do Cerrado Sul-Mato-Grossense.
Período histórico de 1977 a 2006.

Índice de Anomalia de Chuva - IAC

Na analise dos dados da série histórica de 30
anos (1977 a 2006), para as 22 estações pluviométricas estudadas e distribuídas no Cerrado Sul-MatoGrossense, observa-se os Índices de Anomalia de
Chuvas para cada mês do ano. Para o mês de janeiro, houve um ano extremamente chuvoso, o ano de
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Figura 17 - IAC de janeiro no Cerrado Sul-MatoGrossense.

Figura 21 - IAC de maio no Cerrado Sul-Mato-Grossense.

Figura 18 - IAC de fevereiro no Cerrado Sul-MatoGrossense.

Figura 22 - IAC de junho no Cerrado Sul-Mato-Grossense.

Figura 23 - IAC de julho no Cerrado Sul-Mato-Grossense.

Figura 19 - IAC de março no Cerrado Sul-Mato-Grossense.

Figura 24 - IAC de agosto no Cerrado Sul-Mato-Grossense.

Figura 20 - IAC de abril no Cerrado Sul-Mato-Grossense.
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No período analisado o maior IAC foi de
8,2, correspondendo ao mês de junho de 1997, nesse mês as chuvas foram de 166,6 mm, sendo que em
média as chuvas no mês de junho são de 44,4 mm.
No mesmo período o menor IAC foi de -6,1, correspondendo ao mês de dezembro de 1985, nesse mês
as chuvas foram de 96,3 mm, sendo que em média
as chuvas no mês de dezembro são de 205,8 mm. No
período analisado, no mês de agosto de 1988, não
ocorreu precipitação sendo que no mês de agosto
chove em média 34,6 mm, esse mês teve um IAC de 3,4, e no mês de janeiro de 1989 para as estações
analisadas choveu, em média, 378,5 mm, sendo que
em média no mês de janeiro chove 210,7 mm, correspondendo a um IAC de 4,7.

Figura 25 - IAC de setembro no
Cerrado Sul-Mato-Grossense.

CONCLUSÕES
No Cerrado Sul-Mato-Grossense, verifica-se
que a precipitação ocorre mais na parte norte e
sudoeste. Isso adveio por causa da influencia da
Massa de Ar Equatorial Continental que vem do
norte e da Massa de Ar Tropical Atlântica que vem
do leste passando principalmente pela região sul,
além das chuvas de relevo que ocorrem na região da
Serra da Bodoquena.
Com o IAC, para o Cerrado Sul-MatoGrossense, de 1977 a 2006, verificou-se 3,61% de
meses extremamente secos, 22,22% de meses muito
secos, 30,56% de meses secos, 1,94% de meses sem
anomalias, 25,83% de meses chuvosos, 10,56% de
meses muito chuvosos e 5,28% de meses extremamente chuvosos.
Verifica-se ainda com o IAC que, para a
maioria dos meses, exceto o mês de fevereiro, há
uma mais meses com chuvas abaixo da média do
que com chuvas acima da média histórica. Contudo,
em compensação, a quantidade de meses extremamente chuvosos no período analisado foi de 19, e a
quantidade de meses extremamente secos foi de 13
para o período histórico de 1977 a 2006 no Cerrado
Sul-Mato-Grossense.
Neste estudo, verificou-se que o IAC funcionou como uma boa ferramenta para o estudo inter
anual da variação na precipitação do Cerrado no
estado do Mato Grosso do Sul, podendo também,
através desse monitoramento gerar análises do grau
de acentuadas ou amenas alterações pluviométricas
e climatológicas regionais.

Figura 26 - IAC de outubro no
Cerrado Sul-Mato-Grossense.

Figura 27 - IAC de novembro no
Cerrado Sul-Mato-Grossense.

Figura 28 - IAC de dezembro no
Cerrado Sul-Mato-Grossense.
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ABSTRACT
The sources of the rivers that form six of the main
Brazilian hydrographic regions, Parnaiba, Paraná, Paraguay, Araguaia-Tocantins, São Francisco and the Amazon
are in the Cerrado Biome. Because of its hydric potential,
the Cerrado Biome is called the Cradle of Waters.. Aiming
to analyze the spatial and seasonal variation of pluvial
precipitation in Mato Grosso do Sul , the temporal and
spatial variability of rainfall was studied, and the results
were analyzed using the Rainfall Anomaly Index (RAI).
The interpolation method used was the Topo to Raster. The
temporal mean precipitation for the 30 year period, needed
for the RAI calculation, which is used to classify periods of
years as dry or wet according to the local mean was calculated in the statistical treatment. The results presented are
the spatial and temporal seasonal distribution of the rainfall. The RAI showed 3.61% of extremely dry months,
22.22% of very dry months, 30.56% of dry months,
1.94% of months without anomaly, 25.83% of rainy
months, 10.56% of very rainy months, and 5.28% of
extremely rainy months in the studied period.
Key-words: pluviometry, interpolation, precipitation, rainfall anomaly index.
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RESUMO
Este artigo apresenta a aplicação de uma técnica de otimização para problemas inversos(o método de Luus-Jaakola)
nas estimativas dos parâmetros que caracterizam os mecanismos de dispersão em zonas mortas presentes em escoamentos
naturais. A estratégia e modelo utilizados são comparados com o clássico método de Chatwin, a comparação sendo conduzida a partir de um estudo de caso, que envolveu a simulação do transporte de traçador em um pequeno rio, situado na região
serrana do estado do Rio de Janeiro, que drena importante Área de Proteção Ambiental. A abordagem aqui adotada teve
uma performance superior na minimização dos erros verificados na comparação entre simulação e observação.
Palavras-chave: problemas inversos, modelos de dispersão, dispersão em rios montanhosos, Luus-Jaakola, Chatwin.

pode ser influenciada pela batimetria do curso fluvial, turbulência e gradientes observados no escoamento, estando sujeito, portanto, a variações no
tempo e no espaço (Harris et al, 1984) . Esse coeficiente pode ser estimado de duas maneiras distintas,
baseando-se em perfis de concentração observados
em campo, ou através de fórmulas empíricas, que
levam em conta as características hidráulicas do
escoamento (Guymer, 1998; Kashefipour et al, 2002
e Barbosa et al, 2005).
De fato, a dispersão em cursos naturais tem
sido baseada nos clássicos experimentos de Taylor
(1954) em dutos, os quais estabeleceram que o perfil de distribuição de concentração de uma substância deve obedecer a uma distribuição gaussiana,
sendo advectada a partir do ponto em que a substância é lançada no meio. Na realidade, na maior
parte das vezes esse comportamento teórico não se
verifica na natureza (Nordin et al, 1974), e muitos
experimentos têm mostrado que essa distribuição
apresenta forte assimetria Fischer (1967). Esse comportamento não-gaussiano pode estar relacionado
ao aprisionamento temporário da substância, devido
a alguma causa relacionada a irregularidades na
seção transversal que possa, por exemplo, gerar
contra-fluxos no escoamento. Alguns modelos têm
sido construídos com o objetivo de incorporar esses

INTRODUÇÃO
Modelos matemáticos são ferramentas de
grande utilidade, na medida em que reduzem tempo de análise, custos e riscos na avaliação de impactos ambientais. Especificamente para o caso de lançamento de efluentes em rios, a Resolução CONAMA 257/05, que veio atualizar critérios de classificação de corpos de água quanto aos usos preponderantes, impõe que estudos específicos sejam conduzidos para avaliar o comportamento do poluente na
zona de mistura, que pode ser entendida como a
extensão dentro da qual a substância não está inteiramente misturada em toda seção transversal ao
escoamento. O comportamento não gaussiano da
distribuição da concentração do poluente nessa
região representa um dos maiores obstáculos na
modelagem desse processo de mistura.
O transporte de poluentes em rios suficientemente estreitos e rasos, na região que excede a
zona de mistura, pode adequadamente ser simulado
pela equação de advecção-dispersão. A solução dessa
equação exige o conhecimento da vazão do rio e da
área de sua seção transversal, dados de entrada do
problema. Além disso, é necessário prescrever ou
estimar o coeficiente de dispersão, cuja magnitude
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mecanismos no processo de mistura (Swamee et al,
2000 e Davis-Atkinson, 2000).
Neste trabalho é discutida uma nova metodologia para estimar o coeficiente de dispersão. O
método é comparado com o Método de Chatwin,
sendo avaliado em um estudo de caso que envolveu
a simulação do transporte de um traçador em um
rio montanhoso, situado no município de Nova
Friburgo, Rio de Janeiro.

sido submetido a severo impacto ambiental decorrente de lançamento de esgotos in natura, o que tem
ensejado estudos que visem a sua revitalização. A
região aonde foi conduzido o experimento de campo é mostrada na Figura 1.

MÉTODOS
Modelo de Advecção-dispersão (MAD)

ÁREA DE ESTUDO

O transporte de massa de substâncias conservativas em escoamentos turbulentos pode ser
formulado pela equação de transporte, dada por
(Versteeg et al, 1995):

O objetivo central deste trabalho é propor
uma nova metodologia para estimar o coeficiente de
dispersão em rios que apresentem geometria complexa, que é o caso de rios situados em regiões montanhosas.

c
c
c
c
u
v
w

t
x
y
z
 2c 
  2c 
 2c 
Dx  2   D y  2   Dz  2 
 x 
 z 
 y 







(1)

Localização da área de estudo
onde c=c(x,y,z,t) é a concentração da substância, u, v
e w são, respectivamente, as componentes da velocidade nas direções x, y e z, e Dx, Dy e Dz são os coeficientes de difusão turbulenta, respectivamente nessas
direções. Essa equação pode ser integrada na seção
transversal ao escoamento, A, de modo que, tanto as
componentes de velocidade quanto a própria concentração podem ser expressas por
c  C  c
u U  u
v  V  v
w  W  w

onde U, V, W e C são valores médios na seção e u´, v´,
w´ e c´ são flutuações espaciais(Park, 1985). O transporte de substâncias conservativas lançadas em rios
suficientemente estreitos e rasos, que transcorra a
jusante do comprimento de mistura na seção transversal, pode, ainda, ser simplificado para (Fischer et
al, 1979)

Figura 1 - Localização da área de estudo (1a) e vista do
trecho do rio onde se realizou o experimento (1b)
Adaptado de Lugon et al (2008).

C
C
 


U

 u c  
 Dx
t
x x 
x


Com esse propósito, um experimento de
campo foi conduzido no Rio São Pedro, localizado a
aproximadamente 850 m de altitude, no noroeste
do estado do Rio de Janeiro. Esse rio drena uma
Área de Proteção Ambiental e, a despeito disso, tem

(2)

onde a barra indica a integração na seção A. O termo u c  advém da integração do termo advectivo
(segundo do lado esquerdo da Eq. (2)), representa
um produto de flutuações e tem natureza dispersiva.
Por esse motivo, e à semelhança do que é feito na
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promediação de Reynolds para o tempo (Verstaeg,
1995), o termo entre colchetes presente nessa equação pode ser parametrizado por (Barbosa et al,
2005)

C - C0 

C
 


 u c    K x
 Dx
x
x 
x


Por outro lado, Sousa (2009) mostra que,
atendidas determinadas condições, o parâmetro k
pode ser expresso por

(3)



Mo
δ(x)
A

(4)

C p  C0 

(5.b)

C(x, t)  C 0 

k
t

e



Mo
A 4π K x

(9)

 x Ut 2

tp  e

4K x t

(10)



1/2



x
2 Kx



Ut
2 Kx

(11)

O lado esquerdo da Equação (11) representa o parâmetro de Chatwin, que dessa forma possui
uma dependência linear com o tempo. A partir de
dados de campo pode-se plotar pares de pontos
(parâmetro de Chatwin versus t) que obedeçam a
essa relação. Se uma reta ajustar-se satisfatoriamente
a esses pares, tem-se que o modelo gaussiano é válido. Dessa forma, o coeficiente Kx é determinado
simplesmente da interseção dessa reta com o eixo
ordenado (t=0). Por outro lado, a velocidade U pode
ser obtida fazendo-se o lado esquerdo da Equação
(11) igual a zero.

(6)

onde C0 é a concentração da substância a montante
do ponto de lançamento e

k

tp

  C  C t 
0
p 
tln p

  C - C  t 
0

 

onde Mo é a massa total lançada no curso fluvial e
δ(x) é o delta de Dirac, centrado na origem do lançamento. A solução desse problema é dada por:
(x Ut)2

4K x t

(8)

Aplicando-se logaritmo nos dois lados dessa
equação e fazendo-se uso da Equação (4) para avaliar o coeficiente Kx, obtém-se

(5.a)

C(  ,t)  C(  ,t)  0



4K x t

onde Cp é a concentração de pico medida na seção
de amostragem, tp é o instante de tempo em que
essa concentração foi determinada. Dessa forma, a
Equação (8) pode ser reescrita como

onde Kx é o coeficiente de dispersão. O dito modelo
de advecção-dispersão assume, ainda, as seguintes
condições iniciais e de contorno (Fischer, 1979):
C(x,0) 

t

e

k  C p  C0

Com o que, substituindo-se na Eq. (2), temse o que se denomina equação de advecçãodispersão, dada por
C
C
 2C
U
 Kx
t
x
x 2

 x Ut 2

k

(7)

Modelo de Dispersão com Zona Morta(MDZM)
Obtenção do coeficiente de dispersão através do
Método de Chatwin

O modelo de dispersão clássico, expresso
pela Equação (4) foi desenvolvido com base em
experimentos conduzidos em dutos uniformes, tendo a aplicabilidade restrita a um tempo (ou distância) suficientemente longos do ponto de lançamento, para que se garanta a completa mistura na seção
transversl. Diversos experimentos em canais naturais, no entanto, têm indicado que a solução de tal
modelo dificilmente se verifica. De fato, observações

Definidos Mo e A, a solução expressa pela
Equação (2) impõe a necessidade de, ainda, conhecer-se U e Kx. Esses parâmetros podem ser obtidos
através do método de Chatwin (Chatwin, 1971),
como descrito no que segue.
Das Equações (6)e (7), tem-se que
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têm mostrado que a assimetria da curva de distribuição da concentração C, contrariamente ao previsto
pela teoria de Taylor (1954), tende muitas vezes a
aumentar com o tempo ou distância (Atkinson et al,
2000).
Os processos que se encontram por detrás
desse comportamento vêm sido explicados pelo que
se chamam zonas mortas (ZM) dentro do escoamento, que seriam regiões de baixa velocidade causadas,
por exemplo, por irregularidades na seção transversal, que propiciariam a retenção da substância simulada, de acordo com Atkinson et al(2000). Com o
objetivo de incorporar tais mecanismos, esses autores propuseram um modelo alternativo, denominado Dispersion-Dead Zone Model (D-DZM). Esse
modelo divide o escoamento entre uma parte, dita
principal, e outra onde ocorrem as zonas mortas. No
escoamento principal, o transporte de substância
conservativa seria formulado por (Davis-Atkinson,
2000):
2
1  CS
C
C
 2C
U
 Kx


t
x
x 2
χ 2 x 2

C(x,t)  CT (x,t)e



C S (x,0)  0

(13.b)

C(x,0) 
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δ(x)
A

C T (x, t) 

lim x  C(x, t)  0

(13.e)
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τ  t ν 

1/2

 2χ

I 1  ν 1/2 (t  ν)1/2 dν
τ



(14.a)

Mo
2A(π K x )1/2

 (x  Ut) 2 
exp  

4K x 


(14.b)

Formulação do Problema Inverso

De acordo com Silva Neto e Moura Neto
(2005), Problemas Inversos podem ser classificados
considerando-se a dimensão do espaço no qual o
modelo matemático é definido e a dimensão do
espaço ao qual as variáveis ou parâmetros estimados
pertencem.
O problema inverso considerado neste trabalho consiste na estimação de parâmetros presentes no modelo de dispersão com zona morta, a partir
de medições experimentais da concentração de uma
substância lançada em um ponto determinado de
curso fluvial, medições essas feitas em intervalos
regulares de tempo. Deve-se salientar que esses parâmetros também estão presentes na solução explícita dessa equação. Esse é um problema inverso em
que o modelo matemático é de dimensão infinita e
aqui se está interessado na estimação de uma quantidade de dimensão finita.
Um método que se baseie nas medições, ao
longo do tempo, de concentrações em um curso
d’água abre a possibilidade de que se estimem, de
forma simultânea, parâmetros de interesse. Isso
pode ser desejável, principalmente se forem consideradas as dificuldades de se fazer essas determinações experimentalmente, como é o caso dos parâmetros χ e τ.



(13.d)



onde υ é a variável de integração e I1 é a função de
Bessel modificada, de primeiro tipo e primeira ordem. Dessa forma, a distribuição no espaço e no
tempo da concentração da substância dependeria
dos parâmetros Kx, χ e τ. A obtenção desses parâmetros pode ser conduzida através da solução de um
Problema Inverso.

(13.c)

UA  C(x,t)dt  M o



Onde

onde CS é a concentração do traçador na zona morta
e  = (A/As)1/2 é uma medida da relação entre a área
da seção transversal ocupada pelo escoamento principal e aquela ocupada pelo escoamento onde se dá
a zona morta(AS). Na zona morta o transporte do
substância seria formulado por
(13.a)

t
τ

χ 2t
ν
t
χ 2 1

τ
 e τ . CT (x,ν)e
0

(12)

CS
χ2

(C  CS )
t
τ



0

onde τ é uma escala de tempo característica para a
troca de partículas entre o escoamento principal e o
da zona morta.
A solução analítica do MDZM é dada por
(Davis-Atkinson, 2000):
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A função objetivo

Algoritmo de busca direta proposto por
Luus-Jaakola

De acordo com Mesa (2000), o problema
inverso normalmente é mal-posto, um vez que pode
gerar soluções não-únicas e instabilidade nos parâmetros identificados, como conseqüência de vários
erros : das próprias medições experimentais, do
efeito de escala, interpolação e, ainda, das condições
iniciais e de fronteira assumidas.
É comum, na prática de estimação de parâmetros, fazer-se uso do desvio-padrão como critério
que indique o ótimo para um dado conjunto de
parâmetros, que pode ser dado por

min F(  ), F(  ) 

      
NT N o

Há várias técnicas de Problemas Inversos,
das quais se destaca a desenvolvida por Luus e Jaakola (1973). O algoritmo de Luus-Jaakola (LJ), como é
conhecido, é de concepção simples e está estruturado de tal forma que soluções aleatórias são geradas e
comparadas com as observações, de modo que progressivamente a região onde se dá a busca pelo ótimo dos parâmetros é reduzida. A Figura 2 exibe um
pseudocódigo do algoritmo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
(15)
Levantamento de dados de campo
No local onde se deu o experimento, o Rio
São Pedro é bastante estreito (largura média de 2.4
m) e raso (profundidade média de 0.48 m). O ensaio consistiu no lançamento instantâneo de 2000 g
de NaCl, diluídos em 15 l de água do rio, sendo o
volume foi descarregado no centro do escoamento.
Ao mesmo tempo amostras de água foram coletadas
a, respectivamente, 50 e 100 m do ponto de lançamento, a cada 15 s, totalizando 60 amostras. A condutividade das amostras foi medida imediatamente
após a coleta e a concentração de NaCl obtida através de curvas de calibração, que relacionaram condutividade e concentração.
A modelagem do fenômeno de mistura exige o conhecimento da vazão do rio. Na ocasião em
que se realizou o experimento, bem como nos três
dias anteriores, não houve precipitação e, dada as
dimensões da bacia contribuinte, foi satisfatório
assumir que o escoamento manteve-se em regime
permanente durante o ensaio experimental.
A determinação da vazão pelo método clássico de correntometria esbarraria na dificuldade de
se definir a área da seção transversal, de geometria
complexa, além das limitações impostas ao uso do
molinete fluviométrico, pelas baixas profundidades
observadas no local. Por outro, o método químico,
mais indicado para rios que apresentem essas características (Santos et al, 2001), possui o inconveniente de ser extremamente sensível à leitura de condutividade. Isso se torna particularmente crítico para
soluções que, após a mistura com o corpo receptor,
resultem em muito diluídas, fato observado no experimento de campo. Sendo assim, a vazão foi determinada pela integração das próprias curvas de
concentração observadas nos dois pontos de coleta,
pela expressão

onde i    s, sendo  o vetor de parâmetros,
aqui com N componentes,i e s são, respectivamente, os vetores que contêm os limites inferiores e
superiores para os parâmetros, NT é o número de
iterações, No é o número de nós, ijo são as observações e ij os valores calculados para a variável simulada.

Escolha:
- um espaço de busca inicial r(0),
- um número de loops externos (N)
- um número de loops internos (M)
- um coeficiente de contração ε.
Gere aleatoriamente uma solução inicial X*
For i=1 to N
For j=1 to M
X( j ) = X* + R( j )r( i — 1) , onde R( j ) é uma
matriz
diagonal de números
entre -0.5 e 0.5
If Fitness (X( j )) < Fitness (X*)
X* = X( j )
End if
End for
r( i ) = (1 — ε) r( i — 1)
End for

Figura 2 - Pseudocódigo do algoritmo de Luus-Jaakola
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Q

Mo

(16)



 C(x, t)dt
Parâmetro de Chatwin (s1/2)

0

Onde Q é a vazão, M0 a massa de traçador injetada e


 C(x, t)dt

representa a área sob a curva de distribui-
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ção de concentração no tempo. A vazão assim calculada foi de, respectivamente, 0.6789 m3s-1 e 0.6419
m3s-1 nas seções a 50 e 100 m do ponto de injeção.
Esses valores foram os empregados nas duas
abordagens adotadas neste estudo. Finalmente, para
fins de suporte à abordagem unidimensional aqui
adotada, na seção localizada a 100 m do ponto de
injeção, em dado momento, três amostras foram
coletadas, respectivamente, ao centro e nas margens
esquerda e direita, sendo que as concentrações mostraram variação desprezível, demonstrando completa homogenização da solução na seção transversal.
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Figura 3 - Aplicação da análise de Chatwin.
A linha sólida é a reta de regressão.

Com o objetivo de se reproduzir as curvas
observadas nas duas seções de amostragem, dois
métodos foram utilizados para se obter o coeficiente
de dispersão, presente tanto na solução analítica do
MAD quanto no MDZM. No emprego do MAD,
utilizou-se o método de Chatwin, enquanto no
MDZM a busca tanto pelo coeficiente de dispersão,
quanto dos outros parâmetros essenciais à solução,
foi empreendida através do método de Luus-Jaakola.
A Figura 3 apresenta a variação do parâmetro
de Chatwin contra o tempo, para as duas seções.
Pode-se observar que em ambas as estações não
ficou configurada uma relação linear, se considerado todos os instantes de coleta.
Ainda que não satisfeita essa relação linear,
aplicando-se o método calculou-se Kx e U para ambas as estações, resultados que são apresentados na
Tabela 1. Observa-se um grande aumento no coeficiente de dispersão entre uma estação e outra, que é
acompanhado pelo aumento da velocidade

Por outro lado, a aplicação do método de
Luus-Jaakola gerou um outro conjunto de parâmetros, a serem empregados na solução analítica do
MDZM. Como o método de Luus-Jaakola consiste
em um algoritmo de busca, é necessário estabelecerse um critério que indique a partir de que N e M
(vide pseudocódigo na Figura 2) a acurácia da solução torna-se insensível ao número de iterações. Um
bom critério para essa avaliação é o coeficiente de
variação (Cv), dado por
Cv 

Kx
(m2/s)
0.1262
0.4459

(17)

onde  e  são, respectivamente, desvio-padrão e
média, obtidos a partir de N x M iterações. Na Figura 4 é mostrada a variação do Cv em relação a N,
respectivamente para as estações a 50 e 100 m do
ponto de injeção. Verifica-se que, para ambas, Cv
torna-se desprezível a partir de N=50. Assim, na aplicação de Luus-Jaakola, foram adotados os parâmetros encontrados após 50 iterações.
Adotando-se esse critério, os parâmetros obtidos pelo algoritmo de Luus-Jaakola foram os mos-

Tabela 1 - Valores de Kx y U a análise de Chatwin

Distância
(m)
50
100

σ
μ

U
(m/s)
0.4221
0.6677
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para o parâmetro χ deve ser entendida como uma
progressiva redução da relevância da zona morta
sobre o transporte da substância, à medida que o
escoamento evolui a partir do ponto de injeção.

trados na Tabela 2 para um tempo médio de computação de 139 segundos.

0.1

Kx

0.09

Tabela 3 - Análise estatística dos parâmetros estimados

χ

0.08

τ

0.07

Cv

0.06

X (m)

Kx
(m2/s)




(s)

50

0.0052

1.37

15.92

100

1.0742

2.76

836.3

0.05

F()
ec.(9)(g/l)
3.6016
(50x50)
2.5866
(50x50)

0.04
0.03
0.02
0.01
0
0

50

100

N

a)
0.09

Kx

0.08

χ

0.07

τ

Na Figura 5 são comparadas as simulações
geradas a partir dos dois modelos com as observações de campo. Observa-se que, a despeito de o
método de Chatwin ter permitido uma melhor simulação do pico de concentração, o MDZM utilizando
parâmetros obtidos através de Luus-Jaakola apresentou muito melhor adequação aos dados observados.

Cv

0.06
0.05
0.04
0.03
0.02

Chatwin

0
0

50
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100

Concentração (mg/l)

N

b)
Figura 4 - Variação do Cv em relação a N:
a ) 50 m, b) 100 m.
Tabela 2 - Estimativa de Kx,  y  obtida com o algoritmo
de Luus-Jaakola

50

100

Par.
Est.


Cv(%)

Kx
(m2/s)
0.0051
4.47E-05
0.86

1.370
4E-04
0.03


(s)
15.93
0.043
0.3



Cv(%)

1.0734
0.0007
0.06

2.769
0.003
0.12

835.2
0.728
0.09
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Na Tabela 3 se mostra a análise estatística do
experimento numérico realizado. Entre as estações,
o coeficiente de dispersão estimado apresentou uma
variação muito superior à verificada quando se adotou o método de Chatwin. Já a variação observada

100

200

300

400

500

Tempo (s)

Figura 5 - Comparação das distribuições simuladas
e observadas da concentração do traçador
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e ao CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico).

A avaliação dos dois métodos pode ser conduzida através da própria função objetivo (vide Equação (15)), que aqui deve ser entendida como
uma medida do erro médio na comparação das
simulações com as observações. Os valores decorrentes da aplicação do método de Chatwin foram de
7.8745 mg/l (estação a 50m da injeção) e 8.8987
mg/l(estação a 100 m da injeção), enquanto que a
adoção do modelo proposto por Atkinson-Davis
gerou erros muito menores (vide Tabela 3), de
3.6016 mg/l e 2.5866 mg/l, respectivamente, mostrando muito maior eficiência na reprodução dos
mecanismos dispersivos no trecho de rio estudado.
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CONCLUSÕES
Neste trabalho mostrou-se que a utilização
da solução analítica proposta por Atkinson-Davis
(2000) para o modelo de dispersão com zona morta,
acoplada ao algoritmo de Luus-Jaakola, constitui-se
em uma ferramenta mais robusta para reproduzir os
mecanismos de dispersão de substâncias em rios
naturais, sendo particularmente útil em rios montanhosos.
O bom desempenho dessa estratégia foi
contrastado com o método de Chatwin, que encontra ampla aceitação na solução desse tipo de problema, mas que, no entanto, tem a sua aplicabilidade restrita por não contemplar os mecanismos presentes em zonas mortas. A estratégia aqui adotada
ainda teve a vantagem de ter um desempenho superior na região de descenso da distribuição de concentração da substância.
Por último, deve-se destacar que neste estudo optou-se por uma avaliação do transporte de
dada substância conservativa em regime de escoamento representativo do período de estio, o qual,
por conta da baixa diluição, se apresenta como o
cenário ambientalmente mais preocupante. Assim,
embora os resultados obtidos possam contribuir
para o entendimento do transporte de poluentes em
rios montanhosos, deve-se ter em conta a particularidade da situação estudada, de modo que seria
desejável uma avaliação similar para uma situação de
cheia.
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Estimation of Dispersion Parameters in Mountain
Rivers Using the Luus-Jaakola Algorithm
ABSTRACT
This article presents the use of an optimization
technique for inverse problems (the Luus —Jaakola method)
to estimate the parameters which characterize dispersion
mechanisms in dead zones present in natural flows. The
strategy and model used are compared to the classical method of Chatwin, and the comparison is peformed based on a
case study that involved the simulation of tracer transport
in a small river in the mountains of the state of Rio de
Janeiro, which drains a major Environmental Protection
Area. The approach adopted here had a superior performance in minimizing the errors found in the comparison
between simulation and observation.
Key-words: Inverse problems, dispersion models, dispersion
in mountain rivers, Luus-Jaakola, Chatwin..
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RESUMO
Este trabalho propõe aplicar o conceito de entropia na otimização de redes fluviométricas em bacias com dados coletados há vários anos, reduzindo suas redundâncias e redirecionando a locação de estações. Os resultados apresentados em
dois casos de estudo mostram sua praticidade de aplicação tendo em vista necessitar unicamente da locação das estações e dos
dados brutos coletados. O conceito de entropia de séries de dados utilizado neste artigo foi proposto por Shannon e Weaver
(1962), em 1948, através da publicação da Teoria Matemática da Comunicação. Trata-se de incorporação, de forma análoga, do conceito concebido para a Termodinâmica na análise da quantidade de informações transmitida por uma série de
dados.
Palavras-chave: Redes fluviométricas, entropia.

pacidade do país na gestão de suas águas. No entanto, além disso, faz-se necessária a construção de ferramentas estatísticas que permitam avaliar qualitativamente as redes existentes e orientar o processo de
escolha das estações e pontos mais adequados para o
atendimento às diversas finalidades das redes como
o atendimento a estudos hidrológicos básicos ou o
monitoramento de metas quantitativas visando a
garantir os usos múltiplos nas bacias hidrográficas.
Este artigo apresenta um método que utiliza
o conceito de entropia, introduzido pela teoria matemática da comunicação, para analisar qualitativamente os dados coletados, baseando-se, exclusivamente, nesses dados. Tal proposta foi objeto de Tese
de doutoramento de Husain (1979) além de artigo
de Caselton e Husain (1980), ambos nos Estados
Unidos, importantes referências ao estudo das ferramentas matemáticas aplicadas neste trabalho e
tem inspirado artigos mais recentes buscando um
melhor arranjo para as redes fluviométricas, visando
à sua otimização, conforme pode ser visto em Mishra e Coulibaly (2010).
No Brasil, esse método foi utilizado na análise de dados de uma rede de monitoramento de
qualidade de água (Soares, 2001) e mostrou-se adequado. Os resultados apresentados neste artigo podem contribuir com o aprimoramento e otimização
da locação das estações e, também, para a avaliação
de áreas de transição de regimes hidrológicos em
uma bacia hidrográfica.

INTRODUÇÃO
A locação de estações para coleta de dados
fluviométricos tem obedecido a demandas isoladas
referentes às diferentes finalidades das redes instaladas o que promove a dispersão e duplicação de
esforços, materiais e financeiros, na busca do melhor conhecimento do comportamento hidrológico
dos cursos d’água. Outro fator que agrava o processo de coleta de dados é a sua descontinuidade, frequentemente afetada pelas dificuldades operacionais para manutenção e recuperação dos postos e
pela indisponibilidade financeira necessária para o
seu sustento.
A análise da rede com a verificação tanto da
qualidade dos dados coletados como do seu comportamento temporal deve ser sistemática e expedita
para que estudos subsequentes possam ter reduzida
a sua imprecisão. Há de se ressaltar que as incertezas
dos estudos hidrológicos não poderão ser eliminadas com coletas mais confiáveis, porém, certamente
uma boa contribuição à redução das imprecisões
dar-se-ia com uma melhor qualidade geral dos dados.
A integração dos operadores e das informações coletadas, esforço que vem sendo empreendido
pela tentativa de instalação no Brasil do Sistema
Nacional de Informações de Recursos Hídricos
(SNIRH), é uma forma de otimizar e ampliar a ca-

97

Avaliação de Redes de Monitoramento Fluviométrico Utilizando o Conceito de Entropia

definidas densidades mínimas para a locação das
estações fluviométricas, considerando diferentes
condições morfológicas do terreno. Foi acrescentada à Figura 1 uma linha de corte visando separar as
correntes de água em principais e secundárias (Llamas, 1996). As correntes principais são aquelas
cujas áreas de bacia são maiores que a área “A”. As
secundárias são as demais. Segundo Llamas “para
uma amostragem adequada deve haver pelo menos
tantas estações nas correntes secundárias quanto nas
correntes principais”.

MÉTODOS PARA OTIMIZAÇÃO DE REDES
Neste artigo são apresentados alguns métodos utilizados para a proposição da localização das
estações que permitem avaliar a qualidade da rede e
dos seus dados. Diversos outros métodos são apresentados e discutidos por Gontijo Jr. (2007).
O método da OMM
Segundo a Organização Meteorológica
Mundial - OMM (WMO, 1994): “Um adequado sistema de monitoramento de dados hidrometeorológicos é planejado de forma que, dentro de certos
níveis de precisão pré-estabelecidos, os parâmetros
de projetos utilizados no planejamento, controle e
gerenciamento dos recursos hídricos possam ser
perfeitamente caracterizados e definidos, de forma
direta, em qualquer ponto da bacia hidrográfica.
Nessas condições, seria possível afirmar que existe
uma rede ótima de estações de monitoramento.”
O planejamento e o projeto de uma rede de
monitoramento confundem-se com a análise da
rede existente. Dificilmente se depara com regiões
onde não há qualquer informação hidrológica oriunda de estações já instaladas. Nesse sentido, a
OMM propõe o seguinte procedimento para análise
e rearranjo de redes: a) definir a finalidade da rede
sob o ponto de vista dos usos e usuários dos dados e
informações geradas; b) descrever os seus objetivos
específicos e as redes especialistas; c) definir as prioridades entre as redes analisadas; d) avaliar as redes
existentes por intermédio de análises quantitativas e
qualitativas tendo em vista os objetivos propostos na
implantação da rede, além da avaliação comparativa
com redes instaladas em outras bacias; e) elaborar
projeto de rearranjo da rede visando a corrigir as
distorções apresentadas na avaliação precedente; e
f) avaliar se os custos financeiros para implementação do novo projeto são compatíveis com os recursos disponibilizados.
A avaliação financeira deve considerar os
aspectos relativos à implantação ou modernização
de equipamentos, a frequência de visitação às estações, a coleta dos dados e a estrutura operacional
necessária para todas as ações pertinentes.
Vê-se que tal proposta é abrangente e considera fatores que explicitam a complexidade da
decisão a ser tomada. Um aspecto basilar em todo o
processo, no entanto, são os dados e a avaliação das
informações coletadas pela rede. O procedimento
proposto pela OMM sugere uma avaliação preliminar (apresentada na figura a seguir) na qual são

Condições morfológicas do terreno
Zona costeira
Relevo montanhoso
Planícies interiores
Ondulações leves
Pequenas ilhas
Área polar ou
árida

Densidade mínima
de estações (km2 /
estação)
2.750
1.000

Área das correntes principais (km2)
100

1.875

3.000 a 5.000

1.875
300
20.000

3.000 a 5.000
10.000

Figura 1 — Densidade mínima de estações (OMM)

A aplicação desse procedimento requer conhecimento aprofundado do relevo e da hidrografia
local, dados nem sempre prontamente disponíveis.
O método do Federal Institute of Hydrology
A Alemanha possui, desde a metade do século XIX, completa rede de monitoramento dos
seus rios que vem gerando informações praticamente ininterruptas até os dias de hoje (Belz e Engel,
2003). Visando à otimização de custos de manutenção dessa rede, foi elaborado um método que busca
identificar a significância das estações para a geração das informações hidrológicas e para a gestão dos
recursos hídricos naquele país.
A abordagem desse procedimento vem ao
encontro da legislação brasileira quanto ao fundamento da garantia dos múltiplos usos da água: a sua
premissa principal é que uma rede de monitoramento deve ser compartilhada pelos diversos usuários assim como as informações oriundas dessa rede.
A proposta metodológica é descrita sucintamente a
seguir: a) mapeamento dos usos das informações
produzidas pela rede de monitoramento, dividido
em dois tipos básicos de dados: níveis da água nos
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Karasiev define, então, a área de drenagem
ótima para a localização de uma estação como aquela que esteja confinada entre Acor e Agrad.
O método de Karasiev sugere, ainda, que
uma rede de monitoramento ótima deveria possuir
entre 15 e 30% das estações instaladas em bacias de
drenagem com ordem inferior àquela da área ótima.
Esse método, como pode ser observado, requer
conhecimento aprofundado sobre as características
hidrológicas da bacia, o que é, muitas vezes, o próprio objetivo da rede a ser instalada.

corpos d’água e vazões coletadas; b) elaboração de
critérios para avaliar as estações de monitoramento
quanto aos seus usos separando-as em dois grupos:
grupo A, estação com destacada importância; e B,
estação com importância específica; e c) julgamento
quanto à avaliação da estação.
Esse método utiliza o conceito de redundância das informações no processo decisório final
para otimização da rede quando afirma que “uma
estação é dispensável sob o ponto de vista hidrológico quando os dados de uma estação vizinha coincidem ou há uma forte correlação entre os mesmos”.
Alertam os autores, no entanto, que a tomada de
decisão não deve ser feita somente sob o ponto de
vista hidrológico e que devem ser considerados os
usos específicos da estação em questão, inclusive
quanto ao período a ser contemplado pelo planejamento dos recursos hídricos. A aplicação desse método implica a aceitação de critérios subjetivos que
devem nortear o processo decisório.

UTILIZANDO O CONCEITO DE ENTROPIA
Os métodos apresentados anteriormente
requerem uma série de informações que ou são
objeto da própria rede ou são de disponibilidade
muito improvável na maioria das bacias hidrográficas. O método utilizando o conceito de entropia visa
justamente possibilitar alcançar o mesmo objetivo
com uma menor quantidade de informações sobre a
bacia. Para sua aplicação são necessários apenas os
dados brutos das estações e a definição de sua rede
de drenagem. Ele se baseia no conceito de entropia
desenvolvido por Shannon e Weaver (1962) para a
teoria matemática da comunicação. Eles propuseram um tratamento análogo entre os conceitos de
informação transmitida e de entropia aplicável às
séries de dados. A entropia é classicamente definida
pela 2ª lei da termodinâmica e pode ser entendida
como o aumento da desordem interna de um sistema enquanto a reserva interna de energia livre diminui (Epstein, 1988). Shannon e Weaver definem
que a informação intrínseca de um evento é representada por I = - log2 pk, denominada autoinformação. Considerando que pk é a probabilidade
de ocorrência de um evento, com valor normatizado
entre 0 e 1, o valor de I será tanto maior quanto
mais rara sua ocorrência. A informação contida em
uma série de dados é o resultado da equação 1 a
seguir:

O método Karasiev
Karasiev, apud Llamas (1996) e Mollinedo
(2000), elaborou um método para otimização dos
pontos de observação de uma rede baseando-se nos
trabalhos desenvolvidos por Drozdov, Shepelevski,
Gandin e Kogan, apud Mollinedo (2000). Seu objetivo é estabelecer a área ótima para a locação de
estações fluviométricas. Devem ser definidas, inicialmente, regiões que tenham características geográficas e hidrológicas relativamente homogêneas. Três
critérios, baseados nas áreas de drenagem da bacia
homogênea sob análise, são utilizados para o cálculo
da densidade ótima das estações:

a) área mínima - Amin: superfície considerada
pouco sensível às variações locais de uso e
ocupação do solo, sendo representativa das
condições climáticas e hidrológicas em um
longo período;
b) área relativa à variabilidade hidrológica Agrad: superfície que garante que em 95%
das vezes a diferença entre as vazões específicas anuais de duas bacias subsequentes é
maior que o desvio-padrão das vazões;
c) área relativa à correlação hidrológica mínima - Acor: superfície máxima que assegura a
correlação entre as estações e, consequentemente, um erro máximo admitido para valores medidos em cada uma das estações.

(1)
Na qual:
pk
= probabilidade de ocorrência de um evento
mk
= número de vezes que o evento ocorreu
N
= número de eventos únicos da série
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séries não são tão importantes quanto naquelas estações cujos valores coletados não se submetem ao
mesmo bom comportamento, com uma variância
maior. Ou seja, se for considerado que as estações
fluviométricas apresentarão um comportamento
padrão com a evolução temporal da coleta, um alto
valor de entropia de uma série indicação objetivamente que é necessário conhecer mais sobre o regime fluviométrico naquela estação. Pode-se resumir
a teoria revisada com as seguintes definições:

A informação média associada a uma série hidrológica, ou entropia própria, é dada, então, pela equação 2 a seguir:

(2)

A informação média será máxima (Imax)
quando a probabilidade de ocorrência de todos os
eventos for a mesma, ou seja, quando há a máxima
incerteza ou máxima entropia da série (Imax = log2
N). Assim, quanto mais desiguais forem as probabilidades de ocorrência dos dados numa série, menor
será a quantidade média de informações transportada pela série.
Quando se analisa uma função distribuição
de frequência de uma série de dados a percepção
visual da disposição dos dados pode indicar a forma
da curva para a qual tenderia sua distribuição. Nesse
caso, os dados não são tão desordenados e há a tendência de que seu comportamento seja previsível.
Chamamos esse “bom” comportamento de redundância ou sobreposição de informações contidas na
série. Shannon propõe medir essa redundância
como a diferença entre a máxima informação que
poderia ser transportada e a informação média verificada na série. Essa redundância própria de uma
série é calculada pela equação 3 a seguir:

a) entropia própria: característica intrínseca de
uma série de dados resultante da equação 4
a seguir:

(4)
b) entropia associada: característica relativa à
redundância de informações contida em várias séries de dados, considerando a análise
conjunta dessas séries, resultante da equação 5 a seguir:

(5)

c) entropia condicional: característica relativa
à redundância sequencial entre duas séries
de dados, resultante das seguintes equações
6 e 7 a seguir:

(3)

(6)

Por sua vez, analisadas duas séries de dados,
essas podem conter informações independentes ou
trazer redundâncias nas informações que transportam. Nesses casos, analisada a quantidade de informação transportada pelas duas séries, ela será menor do que se quantificadas separadamente. Por
exemplo, ao compararmos duas séries fluviométricas
instaladas em sequência em um mesmo rio ou bacia,
provavelmente, haverá uma quantidade de informação que foi “transportada” da série a montante para
a de jusante. A essa “redundância” denomina-se
entropia condicional.
Pode-se, então, afirmar que quando há estações com séries de dados “bem comportados” há um
comportamento “padrão” para uma determinada
região hidrográfica e esta poderia ser qualificada
como região homogênea. Outra proposição a ser
feita nesse caso é que novas informações para essas

(7)

Utilizando-se dos estudos de Shannon, Soares (2001) desenvolveu matematicamente as equações a serem utilizadas para aferir as entropias de
séries de dados fluviométricos cujos comportamentos esperados sejam funções-distribuição multivariadas Normal ou Log-Normal. Esses são comportamentos frequentes para situações de redes de monitoramento consideradas básicas. A entropia associada é dada pela equação 8 a seguir:

100

RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 17 n.1 - Jan/Mar 2012, 97-109

(10)

(8)
Na qual:
H(x) = entropia própria
2
= variância da série

Na qual:
H
= entropia associada (ou própria com M=1)
M
= número de amostras (ou estações)
Xm
= vetor de M séries de dados
ICI
= determinante da matriz das covariâncias C
X
= intervalo de amostragem dos dados
Utilizando-se essa formulação de Soares (2001) para
a análise de séries de dados fluviométricos, verificouse que a parcela referente ao intervalo de amostragem, considerada igual para todas as séries, poderia
ser desprezada. Assim, adaptando-se a proposta de
Soares, tem-se para a entropia condicional a equação 9 a seguir:

b) classificar as M estações em ordem decrescente (de 1 a M) quanto ao valor da entropia própria.

3ª etapa - cálculo do transporte de informações
O cálculo do transporte de informações
permitirá a hierarquização das estações de suas formas diferentes: considerando o conjunto das estações na bacia ou considerando a situação espacial
dessas estações. Para o primeiro caso, utilizar o seguinte procedimento:

(9)
Na qual:

a) calcular o menor transporte de informações
(TR) entre a estação de maior entropia (nº
1) e, subsequentemente, cada uma das demais estações ordenadas na 2ª etapa, por intermédio da equação 11 a seguir:

Nas quais:
H(X/Y)= entropia condicional de X, dado Y
j
= número de amostras (ou estações)

(11)

O Método aplicado a redes fluviométricas
A entropia condicional será calculada, substituindo-se j pelo número da estação subsequente
(de 2 a M), conforme equação 12 a seguir:

O método utilizado neste artigo foi adaptado de Soares (2001) e consiste no seguinte procedimento:
1ª etapa — verificação de premissas

(12)

A metodologia pode ser utilizada nas seguintes situações: a) estações fluviométricas com
séries com comportamento hidrológico ergódico
(nas quais os eventos são estatisticamente estacionários) e com área de drenagem superior a 1.000km2;
b) amostra com um mesmo período de tempo (?t)
para todas as séries de dados das estações, privilegiando aqueles períodos suscetíveis a menores influências com relação às dependências espacial e temporal dos dados coletados; e c) bacias cuja funçãodistribuição esperada seja Normal ou Log-Normal.

b) renumerar as estações, a partir da estação nº
2 da 2ª etapa, classificando como a nova nº
2 aquela estação cujo par com a n° 1 apresente o menor de transporte de informações;
c) repetir os passos “a” e “b” para todas as estações renumeradas até a estação M; o resultado desse procedimento será a hierarquização das estações segundo a equação 13 a
seguir:

2ª etapa - entropia própria de cada série

(13)

a) calcular a entropia própria da série X pela
equação 10 a seguir:
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d) utilizar os resultados dessa hierarquização
na 4ª etapa.

5ª etapa — avaliação da rede quanto à qualidade dos dados coletados nas estações

Repete-se o procedimento anterior para o
segundo caso (considerando a localização geográfica das estações), ou seja, calculando o transporte de
informações considerando, duas a duas, estações a
montante e jusante em uma mesma bacia hidrográfica. Nesse caso, os resultados devem ser apresentados em diagrama unifilar da bacia e permitirão avaliar o significado físico das entropias própria e condicional além de servir como referência para a avaliação final da rede.

Os resultados apresentados na 1ª etapa indicam aquelas que necessitam de um melhoramento
na coleta dos dados. Deve-se proceder, nesse caso, a
uma investigação específica sobre as causas da alta
entropia (pouco tempo de medição, equipamento,
treinamento do leiturista etc.) visando a esse encaminhamento.
6ª etapa — avaliação da rede quanto à redundância de
informações
Os resultados do transporte de informações
entre estações subsequentes (3ª etapa — objetivo 2º)
e aqueles oriundos dos resultados apresentados
pelas razões da 4ª etapa precisam ser cotejados e,
assim, se proceder a uma avaliação geral. Essa avaliação permitirá a proposição da supressão de estações (alto transporte de informações), a inclusão de
estações (muito baixo transporte de informações),
ou a otimização geral da rede retirando aquelas que
são, no conjunto, redundantes.

4ª etapa — otimização das estações pelo cálculo da entropia
associada
a) calcular todos os transportes de informações
(TR) na cadeia hierarquizada de estações
definida na 3ª etapa, com a associação sucessiva de estações, conforme equação 14 a
seguir:

(14)

CASOS DE ESTUDO
Na qual “j” variará de 2 a M e a entropia associada calculada pela equação 15 a seguir:

A bacia hidrográfica do rio São Francisco foi
escolhida por contar com diferentes avaliações da
rede instalada em suas sub-bacias, além de possuir
todas as condições requeridas pelo procedimento
proposto. Verificar-se-á a aplicação do método utilizando o Conceito de Entropia nas sub-bacias do rio
das Velhas e do Alto Grande.

(15)
b) construir o diagrama de fluxo do transporte
das informações, a cada passo, desde a estação nº 1 até a estação nº M, calculando-se a
informação percentual transferida por intermédio da equação 16 a seguir:

Bacia do rio das Velhas
A bacia hidrográfica do rio das Velhas tem
área de drenagem de 27.815 km2 e densidade de
drenagem de 0,29 km/km2. O curso principal tem
688 km de extensão e vazão média anual de 320
m3/s. Seus cursos d’água não apresentam barramentos significativos para a regularização das vazões.
A rede de monitoramento fluviométrico é constituída por 105 estações. Segundo esse quantitativo, pelos padrões OMM, essa bacia é considerada superdensa relativamente à quantidade de estações, com
265 km2/estação. Observa-se, no entanto, que apenas 29 (27%) estações possuem medição de descarga líquida e, dessas, 12 estações (11%) apresentam
área de drenagem superior a 1.000 km2. Há uma
predominância de estações com medição de parâ-

(16)

c) alternativamente, pode-se calcular a razão
da entropia associada (RH) a “j” estações e a
entropia associada a todas as estações da rede (M), conforme equação 17 a seguir:

(17)
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km2 e com tempo de coleta superior a 36 meses. No
caso, todas possuem tempo de coleta superior a 28
anos, porém, com períodos diferentes de medição.
O período a ser considerado será de 1978 a
2006, intervalo no qual, à exceção da estação
41780002, todas as demais possuem número relevante de amostragens. A definição desse período
deve-se, ainda, ao número de estações com leituras
concentradas no período e cujo comportamento
pode ser considerado adequado tendo em vista as
mudanças ocorridas na ocupação socioeconômica
nessa região hidrográfica. Destaque-se que a bacia é
impactada pela aglomeração urbana da cidade de
Belo Horizonte (MG) e uma série abrangendo períodos muito longos poderia ser bastante suscetível às
mudanças espaciais promovidas por ela.
Considerou-se que a função-distribuição
Log-Normal é a que melhor se ajusta aos padrões
hidrológicos da bacia. A Figura 2 apresenta os gráficos dessas funções para as diferentes estações.

metros de qualidade (67 estações) o que sinaliza
uma demanda de gestão mais acentuada sob o aspecto da qualidade da água.

2ª etapa - entropia própria
A Tabela 1 a seguir apresenta os resultados
dessa etapa. Em função dos valores das entropias
próprias apresentarem-se muito próximos resolveuse manter todas as estações como prioritárias para o
monitoramento. No caso do descarte de algumas,
optar-se-ia pelas de menor valor da entropia própria
associada, ou seja, as estações 41260000, 41199998 e
41410000.

Tabela 1 — Entropia estações BH Velhas

Figura 2 — Função distribuição estações BH Velhas

Para efeito de estudo foram selecionadas as
estações com área de drenagem superior a 1.000
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Hierarquia
inicial

Estação

Intervalo
amostral
relativo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

41890000
41780002
41990000
41940000
41818000
41650002
41600000
41340000
41410000
41199998
41260000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Entropia
própria
1978 a
2006
3,96
3,91
3,89
3,89
3,82
3,72
3,63
3,56
3,55
3,52
3,48
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41199998

3.928

41260000

4.780

41340000
3.944

1.922

6.292

41410000

41780002

41940000

0,84

0,8
8

0,48

0,76

1.642

0,89

Objetivo 1º - hierarquização das estações utilizando o conceito da entropia condicional.

0,88

que essas estações são sequenciais e encontram-se no
centro da bacia.

3ª etapa - cálculo do transporte de informações

Tabela 2 — Transporte informações estações BH Velhas

Hierarquia

Estação

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

41890000
41260000
41780002
41199998
41940000
41410000
41990000
41340000
41818000
41600000
41650002

Transporte
7.838

41600000

0,88

41650002
10.980

0,10
0,14
0,29
0,35
0,60
0,62
0,62
0,65
0,76
0,88

1,98

41818000 0,88
16.528

25.940

41990000
0,82
41890000
1.431

Figura 4 — Transporte informações BH Velhas (diagrama)

No cálculo para o 2º objetivo (diagrama da
bacia) observa-se que há um menor transporte de
informações entre as estações 41260000 e 41340000.
A pequena diferença entre as áreas de drenagem
(852 km2) dessas estações sugere que se trata de
uma zona de transição quanto às características hidrológicas da bacia. Verifica-se, também, que a
transferência de informações entre as estações
41650002 e 41818000 é grande, em que pese a
grande diferença entre as áreas de drenagem (5.548
km2). Esse fato sugere que se trata de uma região
homogênea e que a estação 41650002 deveria ser
considerada candidata caso haja necessidade de
uma redução do número de estações da rede.
Os valores altos para as transferências a partir das estações 41780002, 41890000 e 41199998 que,
porém, abrangem regiões de cabeceiras, mostram
que a avaliação conjunta dos objetivos (1º e 2º) não
pode ser desconsiderada.
As estações sujeitas a um provável descarte
nesta etapa não coincidem com aquelas com menor
entropia apresentadas na 2ª etapa (41260000,
41199998 e 41410000). Esse fato indica que cada
uma das etapas proporciona oportunidades distintas
de julgamento e que se deve aplicar o método a
toda a rede para depois se avaliar globalmente as
possibilidades de otimização.

41
89
00
00
41
26
00
00
41
78
00
02
41
19
99
98
41
94
00
00
41
41
00
00
41
99
00
00
41
34
00
00
41
81
80
00
41
60
00
00

1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

Transporte

Fluxo do transporte de informações por etapas

Estações

Figura 3 — Fluxo do transporte de informações BH Velhas

Objetivo 2º - cálculo do transporte de informações considerando a localização geográfica das
estações.
No diagrama a seguir, os valores junto às setas correspondem ao valor do transporte e aqueles
ao lado das estações à respectiva área de drenagem.
Observe-se na hierarquização do 1º Objetivo
que o transporte de informações torna-se mais significativo entre as estações 41818000, 41650002 e
4160000. No diagrama da bacia, pode-se observar

4ª etapa — otimização das estações pelo cálculo da entropia
associada
A hierarquização da 3ª etapa é utilizada para
o processo de otimização por intermédio do cálculo
do transporte transferido e da razão da entropia
geral ao se agregar a estação seguinte. Os resultados
são apresentados na Tabela 3 a seguir.
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Tabela 3 — Informações transferidas BH Velhas

HIERARQUIA
TR (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ESTAÇÃO

TR(%)

41890000
41260000
41780002
41199998
41940000
41410000
41990000
41340000
41818000
41600000
41650002

2,51%
12,11%
9,11%
8,02%
7,12%
6,03%
5,28%
4,80%
4,48%
4,11%

sejam considerados antes da decisão final de descarte das estações.

Considerando que um valor máximo do
transporte de informações não deva ultrapassar 10%
(TR% < 10% - proposição a ser pesquisada e confirmada com o acúmulo de experiência na aplicação
desse procedimento), pela Tabela anterior, somente
a estação 41780002 seria descartada.
Se, por outro lado, for considerado que o
valor máximo da razão das entropias na rede (RH)
deve ser igual a 90%, segundo a Tabela 4 a seguir, a
estação a ser descartada seria a 41650002.
Tabela 4 — Razão das entropias BH Velhas

HIERARQUIA
TR (%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ESTAÇÃO

TR(%)

41890000
41260000
41780002
41199998
41940000
41410000
41990000
41340000
41818000
41600000
41650002

12,72%
23,56%
33,26%
41,53%
50,68%
58,47%
67,43%
75,29%
83,94%
91,83%
Figura 5 — Função distribuição estações BH Alto Grande

Além dessas análises é necessário que os aspectos relativos à gestão dos recursos hídricos, para
o atendimento às necessidades de usos específicos,
tais como estudos de transporte de poluentes, e
aquelas relativas ao custo-benefício de sua operação

Bacia do Alto rio Grande

A bacia hidrográfica do Alto rio Grande tem
área de drenagem de 33.544 km2 e densidade de
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Vê-se que o transporte de informações é
pouco significativo entre as quatro primeiras estações (46490000, 46415000, 46530000 e 46550000). A
partir da estação 46550000, com a associação da
estação 46520000, há uma transferência importante
de informações ou uma redundância maior na coleta dos dados.

drenagem de 0,13 km/km2. O curso principal tem
204 km de extensão e vazão média anual de 155
m3/s. Seus cursos d’água não apresentam barramentos significativos para a regularização das vazões.
A rede de monitoramento fluviométrico é
constituída por 25 estações. Segundo esse quantitativo, pelos padrões OMM, essa sub-bacia é considerada superdensa relativamente à quantidade de
estações. Observa-se que 22 (88% das estações) possuem medição de descarga líquida e, dessas, 12
(48%) apresentam área de drenagem superior a
1.000 km2. Há uma predominância de estações com
medição de descarga o que sinaliza uma demanda
de gestão mais acentuada sob o aspecto do controle
quantitativo.
Para efeito deste estudo foram selecionadas
9 estações sendo que 7 estações apresentam tempo
de operação superior a 28 anos e 2 estações possuem dados coletados entre 3 e 6 anos.
Será considerada uma amostra das séries para o período de 1978 a 2006. Essa definição deve-se
ao histórico do número das estações, com leituras
concentradas nesse período e que, tendo em vista as
mudanças ocorridas na ocupação socioeconômica
na região, que abrange área muito impactada por
projetos de irrigação (oeste baiano), é prudente não
utilizar os dados da estação 46550000 para o período entre 1934 e 1978. Uma série abrangendo períodos muito longos poderia ser bastante suscetível à
ocorrência de mudanças significativas de uso do
solo.
Da mesma forma que para a sub-bacia do rio
das Velhas, considerou-se que função-distribuição
Log-Normal é a que melhor se ajusta aos padrões
hidrológicos da bacia. A Figura 5 apresenta os gráficos dessas funções.

Tabela 5 — Entropia própria estações BH Alto Grande

Hierarquia
inicial

Estação

Intervalo
amostral
relativo

1
2
3
4
5
6
7
8
9

46490000
46550000
46590000
46455000
46415000
46543000
46520000
46570000
46530000

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

Entropia
própria
1978 a
2006
3,72
3,21
3,19
3,19
2,97
2,79
2,75
2,73
2,72

Tabela 6 — Transporte informações estações BH Alto
Grande

Hierarquia

Estações

Transporte

1
2
3
4
5
6
7
8

46490000
46415000
46530000
46550000
46520000
46543000
46590000
46455000

0,05
0,08
0,06
0,32
0,32
0,37
0,81

Fluxo do transporte de informações por etapas

00

00

00
46
59
00

46
54
30

00

00

00

46
52
00

46
55
00

46
53
00

46
49
00

00

A Tabela 5 a seguir apresenta os resultados
desta etapa. Observa-se uma grande variação dos
valores das entropias próprias. Optou-se, então, pela
retirada somente da estação 46570000 de ambos os
estudos e para as simulações das etapas posteriores.
Essa opção levou em consideração a posição geográfica da estação, conforme ver-se-á à frente.

0,40
0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
46
41
50

Transporte

2ª etapa - entropia própria

Estações

Figura 6 — Fluxo do transporte de informações BH Alto
Grande

3ª etapa - cálculo do transporte de informações
Objetivo 1º - hierarquização das estações utilizando o conceito da entropia condicional

Objetivo 2º - calcular o transporte de informações considerando a localização geográfica das
estações.
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Tabela 7 — Informações transferidas BH Alto Grande

No diagrama a seguir, os valores junto às setas correspondem ao valor do transporte e aqueles
ao lado das estações à respectiva área de drenagem.

2.099

6.918

46570000 0,42 46590000
1.215

46520000
0,3
2

4.470

46490000
0,1
2

46530000 0,06 46543000 0,67
1.410

5.200

23.250

46550000

4.983

0,66
46415000

5.750

0
0,8
46455000

Figura 7- Transporte de informações BH Alto Grande
(diagrama)

Hierarquia
TR %

Estação

1
2
3

46490000
46415000
46530000

4
5
6
7
8

46550000
46520000
46543000
46590000
46455000

TR %

1,31%
4,10%
8,60%
4,01%
6,79%
7,34%
6,25%

Tabela 8 — Razão das entropias BH Alto Grande

Vê-se pelo diagrama unifilar da bacia que a
estação 46550000 é a que possui maior redundância
nas informações relativas às estações 46543000,
46415000 e 46455000. No entanto, possui pouca
informação da estação 46490000. Observa-se que as
áreas de drenagem das três estações a montante da
estação 46550000 são relativamente próximas o que
não parece ter ajudado para que houvesse um comportamento hidrológico próximo entre as séries.
Analisando-se a região drenada pela seção da estação 46490000, observa-se que se trata de uma região
bastante diferente das demais sob aspectos hidrológicos, inclusive quanto ao regime pluviométrico. Por
sua vez, a estação 46590000 possui pequena redundância com a estação 46570000 e nenhuma relação
hidrológica com as demais. Assim, considerando as
condições físicas da rede de drenagem, não devem
ser descartadas as estações colocadas nos últimos
lugares da hierarquização tais como as estações
46590000 e 46455000.
Por outro lado, observando-se o diagrama,
verifica-se a necessidade de que seja instalada uma
estação próxima ao exutório da bacia, o que, provavelmente, proporcionaria o descarte de alguma
estação a montante.

Hierarquia
TR %

Estação

1
2
3

46490000
46415000
46530000

4
5
6
7
8

46550000
46520000
46543000
46590000
46455000

RH

18,83%
33,59%
45,96%
58,22%
69,77%
79,17%
89,48%

Utilizando os mesmos critérios definidos para a sub-bacia do rio das Velhas, considerando que
um valor máximo do transporte de informações não
deva ultrapassar 10% e que o valor máximo da razão
das entropias na rede (RH) deveria ser igual a 90%,
pela análise das tabelas acima não há qualquer estação a ser descartada.

AVALIAÇÃO GERAL DOS RESULTADOS
Aplicado a duas regiões hidrologicamente
muito distintas, o método mostrou-se capaz de apontar as diferenças intrínsecas relativas ao comportamento hidrológico das bacias.
A região hidrográfica do rio das Velhas possui estações mais antigas, séries mais consolidadas e
muito homogêneas quanto ao tempo de coleta. No
entanto, as variâncias das séries de dados são muito
altas o que proporcionou valores maiores de entro-

4ª etapa — otimização das estações pelo cálculo da entropia
associada
A hierarquização da 3ª etapa é utilizada para
o processo de otimização por intermédio do cálculo
do transporte transferido e da razão da entropia
geral ao se agregar a estação seguinte. Os resultados
são apresentados a seguir.
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Esses diagramas unifilares são importantes,
ainda, para a avaliação do descarte de estações uma
vez que as relações apresentadas pelo procedimento
proposto para hierarquização e otimização não
permitem sua visualização espacial, ferramenta importante para uma maior validação dos resultados.

pia própria (acima de 3) para todas as estações. Por
sua vez, as entropias próprias apresentaram valores
muito próximos entre as estações o que poderá representar uma especificidade das vazões dessa bacia.
Pela análise da transferência de informações
entre as séries da bacia do rio das Velhas pode-se
supor que há uma maior redundância nas informações coletadas já que seus valores são sensivelmente
maiores que aqueles apresentados na bacia do Alto
rio Grande, o que pode indicar a necessidade de
otimização das estações ali instaladas.
Na bacia do Alto rio Grande, a diferença entre as entropias próprias é significativa. Esse fato
indica a necessidade de que nessa bacia algumas
estações tenham aprimoradas suas medições, reduzindo a influência do fator tempo na avaliação dos
resultados. A transferência de informações entre as
estações, no entanto, indica que há uma independência grande entre as informações coletadas nos
diferentes locais. Isto pode ser explicado pelas diferentes características hidrológicas da região: a área
de drenagem da estação 46490000, que influencia
diretamente a série da estação 46550000, é composta por cabeceiras em região semi-árida, com baixa
produção hídrica, diferentemente das demais cabeceiras dos cursos monitorados. A transferência de
informações pode indicar, também, que existe um
número de estações menor do que seria necessário
para essa região.
A construção de diagramas unifilares da rede de monitoramento, apresentando a locação geográfica na bacia das estações sob análise e permitindo a avaliação da transferência de informações à luz
dessa localização, é um importante auxiliar no julgamento da interdependência das estações e para a
análise da consistência dos resultados do processo
de hierarquização e otimização da rede.
Observa-se no diagrama para a bacia do rio
das Velhas que a dependência (ou redundância de
informações) entre as estações é muito maior nessa
bacia do que na bacia do Alto rio Grande. Vê-se,
também, a dependência das informações geradas
pelas estações hierarquicamente inferiores na rede
(3ª etapa) e os valores nominais que podem sinalizar
“degraus” nas condições hidrológicas da bacia. Um
exemplo dessa última afirmação pode ser visto no
transporte de informações entre as estações
41260000 e 41340000 na bacia do rio das Velhas ou
entre as estações 46490000 e 46550000, na bacia do
Alto rio Grande, com valores indicativos da transição
de regiões hidrologicamente diferentes. Em ambos
os casos há uma forte diferenciação dos valores nominais do transporte das informações.

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
O método mostrou-se adequado à aplicação
na avaliação de redes de monitoramento fluviométrico.
A análise dos resultados do procedimento
sugere que sua aplicação pode ser muito útil para a
avaliação da “qualidade” das séries de dados. Assim,
as séries que têm valores relativos de entropia própria muito superiores àqueles observados nas demais
devem ter suas medições priorizadas. Quanto ao
descarte de estações, sugere-se que os valores de
transporte de informações sejam observados com
cautela visando verificar a correlação espacial entre
as estações. Quando, além do procedimento proposto, elaborou-se o fluxo de informações entre as séries, de montante para jusante na bacia, os resultados indicaram com maior precisão a origem das
redundâncias e aquelas que efetivamente podiam
ser consideradas descartáveis. O resultado isolado da
4ª etapa (otimização geral) pode não guardar correspondência direta com a situação física real, o que
poderá indicar avaliações incorretas dos resultados
apresentados.
Certamente, a aplicação desse procedimento em um número maior de bacias hidrográficas
deverá proporcionar uma visão mais crítica das suas
vantagens e desvantagens, visando ao aprimoramento ou rejeição. Este trabalho indica, então, um possível caminho a ser seguido para que haja, de forma
sistemática e menos dependente de outros fatores
que não as próprias medições, uma avaliação técnica
sistemática e expedita do funcionamento das redes
de monitoramento fluviométrico. É prudente observar, no entanto, as premissas necessárias para a aplicação do método, principalmente quanto ao aspecto
ergódico das séries, além de uma análise criteriosa
de alterações da bacia hidrográfica (como do uso do
solo) que possam, no intervalo temporal analisado,
imputarem potencial modificação hidrológica.
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ABSTRACT
This work proposes to apply the concept of entropy
in optimising networks within basins in which data have
been collected during several years, reducing their redundancies and directing the stations to others places. The
results of two case studies present its practical application
because it only needs the station location and the collected
data. The concept of data series entropy was proposed by
Shannon and Weaver (1962), in 1948, through the publication of the Mathematical Theory of Communication. It is
the analogous incorporation of the notion used in Thermodynamics in analysing the quantity of information transmitted by a series of data.
Key-words: Fluviometric networks, entropy.
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RESUMO
O aproveitamento de água de chuva gera volumes de esgoto cloacal lançados na rede pública, cujos custos de destinação e tratamento não são contabilizados pelo sistema de tarifação de esgoto, geralmente adotado no Brasil, uma vez que
esta cobrança é realizada com base no volume de água tratada que é fornecida. Esta situação tem causado rejeição, por parte
das companhias de saneamento, ao incentivo de Sistemas de Captação e Aproveitamento de Água de Chuva (SCAAC), embora sejam conhecidas as vantagens da adoção desta prática. Neste sentido, este artigo apresenta uma proposta metodológica
para estimar o volume de esgoto gerado em SCAAC, baseada nas características do próprio sistema de aproveitamento de
água de chuva e indexado ao volume de água tratada medido no hidrômetro da unidade consumidora. Para elucidar o
emprego da metodologia, são apresentados dois exemplos de aplicação, onde são discutidos os resultados para sistemas com
diferentes características de eficiência e de capacidade de atendimento. Como resultado da aplicação da metodologia, concluise que ela é aplicável, e produz resultados coerentes para a estimativa de volume de esgoto gerado pelos SCAAC, podendo ser
adotada pelas companhias de saneamento, praticamente, sem ônus adicional, já que não exige investimentos com a instalação de equipamentos complementares para a quantificação do efluente gerado nos SCAAC.
Palavras-chave: Aproveitamento de água de chuva; Tarifa de esgoto; Fator esgoto/água.

d) a água da chuva apresenta dureza zero;
e) a água da chuva é ideal para a irrigação;
f) reduz o pico de vazão na rede de drenagem
pluvial e, também, a poluição difusa;
g) auxilia na redução do pico de demanda por
água tratada, e retarda a necessidade de expansão da capacidade de seu fornecimento;
h) reduz o valor gasto pelo usuário com abastecimento da água.

INTRODUÇÃO
Atualmente, existem muitas campanhas sobre a necessidade de conscientização para o uso
racional dos recursos hídricos, minimizando a degradação qualiquantitativa dos corpos d´água.
Entre as práticas consideradas como sustentáveis, encontra-se a captação da água da chuva e o
seu aproveitamento, como fonte alternativa à água
tratada. Os principais argumentos para a utilização
da água da chuva conforme Krishna (2003) são:

Países desenvolvidos já utilizam SCAAC para
fins não potáveis há vários anos. A Alemanha, por
exemplo, é um pioneiro neste sentido; somente no
ano de 2005, 35% dos edifícios construídos foram
equipados com SCAAC (Cannon, 2010). Na Austrália, em Queensland, no ano de 2008, aproximadamente, 40% das residências já possuíam SCAAC
(White, 2009). No Japão, todos os edifícios com área
superior a 30.000m2, ou que utilizem mais de 100m3
de água não potável diariamente, são obrigados a
construir SCAAC (Yamagata et al., 2003). Além disso,

a) fonte gratuita: os custos são de captação e
utilização;
b) a utilização da água é realizada próximo do
ponto de captação, eximindo a necessidade
de sistemas complexos e de alto custo para a
distribuição;
c) é uma fonte alternativa de abastecimento,
que contribui para a preservação da disponibilidade de água nos mananciais;
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2011, estabelece que, entre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de serviços ou obras, o aproveitamento de água de chuva deve ser
incluído.
Embora os benefícios gerados pela captação
e aproveitamento de água da chuva sejam indiscutíveis, e bastante conhecidos, um aspecto não abordado é a estimativa do volume de efluente gerado,
quando a água da chuva é aproveitada. A literatura a
respeito do aproveitamento de água de chuva é
extensa, existem diversos manuais e estudos que
poderiam ser citados, porém, nenhum trabalho,
dentre os consultados, aborda o problema da não
tarifação do esgoto gerado pelo aproveitamento de
água de chuva.
No Brasil, tradicionalmente, a taxa cobrada
para o tratamento de esgoto é estimada com base no
volume de água tratada fornecida, medido pelas
companhias de saneamento. Nos casos de aproveitamento das águas pluviais, a redução na arrecadação com o abastecimento de água não implica em
diminuição dos custos com coleta, condução e tratamento de esgoto, já que o volume de esgoto gerado é independente da origem da água, devendo o
consumidor arcar com os custos associados ao esgotamento sanitário.
Em conseqüência, há necessidade de desenvolver novos métodos para estimativa dos volumes
de esgoto, de forma a permitir o cálculo adequado
do volume de efluentes gerados e os custos associados.
Desta forma, este trabalho apresenta uma
sugestão metodológica para estimar o volume de
esgoto gerado, com base nas características do sistema de aproveitamento de água de chuva, o que
permite uma adequada tarifação do serviço prestado
pelas companhias de abastecimento e saneamento.
A metodologia proposta foi aplicada em duas situações hipotéticas para o município de Porto Alegre/RS, para comprovar a sua adequabilidade.

vários trabalhos mostram que o aproveitamento de
água de chuva para fins não potáveis é uma opção
atrativa, principalmente para unidades consumidoras com elevadas demandas de água para usos menos nobres (Mierzwa et al., 2007).
Conforme Tomaz (2003), por exemplo, a
captação e o aproveitamento da água que precipita
nos telhados e lajes de cobertura pode reduzir em
até 30% o consumo da água proveniente do sistema
de abastecimento público.
No entanto, os investimentos iniciais com a
implantação de um SCAAC podem resultar elevados
em alguns casos, merecendo uma analise econômica
e financeira, para uma melhor tomada de decisão.
Chilton et al. (1999) indicam que um critério de
limite máximo aceitável para o retorno do investimento é um prazo de 10 anos, de acordo com padrões ingleses. No Brasil, alguns trabalhos mostram,
por exemplo, que em uma residência de um casal,
com área de captação de 50 m2, o retorno do investimento se daria em 37 anos; o tempo de retorno do
investimento ficaria reduzido para 8 anos e 4,5 anos,
se a área de captação fosse de 100m2 e 150m2, respectivamente, em ambos os casos atendendo a uma
população de 5 pessoas (Hydro, 2011).
DeBusk (2011) identificou que a iniciativa
de utilização da água de chuva na Carolina do Norte
(EUA) foi aquém da prevista na elaboração do projeto ao monitorar o funcionamento de 3 sistemas de
aproveitamento. O autor destaca que o grande aumento deveu-se às modificações realizadas nos SCAAC, especialmente de modo a facilitar o uso da água
de chuva, por meio da automatização do sistema,
indicando a importância de facilitar o uso desta
tecnologia.
Em relação à popularização do aproveitamento de água de chuva, Stark e Pushard (2008)
apontam que a normalização das técnicas transmite
a mensagem de que a técnica é adequada, e também, é uma ferramenta educacional.
Assim, muitas iniciativas em utilizar as águas
pluviais para os consumos não potáveis estão em
desenvolvimento. No Brasil, leis, decretos, planos
diretores de drenagem urbana e normas técnicas
apontam para que, cada vez mais, o aproveitamento
de água da chuva seja adotado. (Dornelles et al.,
2010). Neste contexto, pode ser citada a Lei Municipal 10.506/2008 da cidade de Porto Alegre (Porto
Alegre, 2008), que exige, dentre outras medidas de
uso racional da água, o aproveitamento da água de
chuva como condição para a aprovação da construção de novas edificações. No âmbito Federal, o Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão, por
meio da Instrução Normativa no 1, de Janeiro de

PREMISSAS DE PROJETO
Considera-se que, a partir do projeto do sistema de aproveitamento de água de chuva será possível estimar o volume efluente de esgoto de uma
unidade consumidora.
No projeto deve constar o alcance do projeto, a população que utiliza a água de chuva, e a determinação de demanda a ser definida pelo projetista do sistema (ABNT,2007).
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A série de precipitação diária a ser utilizada
na simulação necessariamente deve apresentar período longo o suficiente para ser representativa, cabendo, ainda, efetuar uma análise de consistência
de dados para remover períodos atípicos.
A eficiência indica a fração da demanda
nominal por água não potável que é atendida pelo
sistema de aproveitamento de água de chuva. O
valor de eficiência varia entre 0 e 1 (totalmente ineficiente, e totalmente eficiente, respectivamente),
sendo calculado pela equação 2:

Com relação às demandas, os valores de
demanda total devem ser obtidos a partir de literatura de adequada, normas técnicas ou decretos municipais, como por exemplo, o decreto 9369/88 de
Porto Alegre, que estabelece os volumes mínimos
diários para diversos tipos edilícios.
Deve-se estimar, também, a demanda dos
usos não potáveis, podendo ser um percentual da
demanda total, ou ainda, para edificações residenciais, estimado com base no número de pessoas e a
freqüência média de acionamentos da descarga de
uma bacia sanitária, ou outros usos não potáveis.
As demandas comerciais e industriais podem ser bastante particulares, não sendo previstas
em legislação, normatização ou bibliografia, ficando
estes casos fadados a inferências especiais de demanda por água não potável.
Não existem maiores problemas em a demanda por água não potável ser superior à capacidade de captação.
Também deve ser conhecida a área de captação de chuva, que em geral são superfícies de cobertura, telhados e lajes, onde não ocorre circulação
freqüente. A utilização de outras superfícies não é
recomendada em função da presença de contaminantes.
É necessário estimar a eficiência do sistema
de aproveitamento de água de chuva, pois esta depende da escolha do volume de reservação. A determinação do volume de reservação é mais bem
fundamentada se realizada com base em um cálculo
de tempo para o retorno do investimento, o que é
uma característica particular de cada sistema, não
cabendo a realização de um exemplo desta natureza
neste trabalho, já que esta não será extrapolável.
A eficiência pode ser obtida, como neste
trabalho, por meio de simulação de balanço de massa (Equação 1) com uma série de precipitação diária, onde é possível obter o somatório dos volumes
de água de chuva consumidos e o volume total que
efetivamente foi demandado e teve de ser complementado com água tratada.

(2)

sendo:
CAC o consumo de água não potável atendido pelo
sistema de água de chuva;
CTNP o consumo total de água não potável atendido,
ou seja, o que é atendido pelo sistema de água de
chuva mais o que é complementado com água tratada fornecido através da rede de abastecimento.
Na simulação por balanço de massa adota-se
um coeficiente de escoamento, que representa a
parcela líquida de água que ingressa no reservatório,
proveniente da captação de chuva. As perdas de
massa de água no sistema de aproveitamento de
água de chuva dependem do tipo de superfície da
área de captação, das condições meteorológicas
durante o evento chuvoso e do pré-tratamento dado
à água coletada.
O pré-tratamento pode ser um volume fixo
de descarte, ou um percentual de rendimento do
filtro que, geralmente, é da ordem de 90%.
Segundo Tomaz (2003), uma lâmina de
1,5mm de água de chuva é perdida no início da
captação. Esta perda pode ser inclusa no coeficiente
de escoamento, ou ainda pode ser utilizada como o
valor mínimo para caracterizar uma chuva significativa, onde apenas valores diários de precipitação
superiores a esta lâmina mínima são computados na
simulação.

(1)
sendo:
V (litros) o volume de água no reservatório de armazenamento de água de chuva;
P (mm) a precipitação significativa;
A (m²) a área de captação da água pluvial;
D (litros) a demanda diária dos usos não potáveis;
i o indexador de tempo;
c o coeficiente de escoamento.

RELAÇÃO ESGOTO/ÁGUA DEVIDO AO
APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA
A prática corrente no Brasil, para a cobrança da coleta e tratamento de esgoto, tem sido a da
realização de uma estimativa que considera a relação
entre esgoto/água, que é proporcional ao volume
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nas referências pesquisadas. Portanto, é necessário
abordar adequadamente este tema, para fundamentar a regulamentação do aproveitamento de água de
chuva no meio urbano.

de água tratada, medido no hidrômetro de entrada
de cada unidade consumidora.
Em geral, cada companhia de abastecimento define qual a relação tarifária que irá empregar.
No Brasil, esta relação varia entre 0,6 e 1,0 adotados,
respectivamente, pela CESAMA (Companhia de
Saneamento Municipal de Juiz de Fora/MG, antiga
Companhia de Saneamento e Pesquisa do Meio
Ambiente) e SAAEJ (Serviço Autônomo de Água e
Esgoto de Jaboticabal/SP). No município de Porto
Alegre, por exemplo, o DMAE (Departamento Municipal de Água Esgoto) aplica um fator de esgoto/água de 0,8.
Este desconto no volume de esgoto gerado
se dá pelo padrão de consumo, que tem parcelas
utilizadas em usos que não geram esgoto, como
consumo humano, preparo de alimento e rega de
jardim.
No entanto, esta relação sofre um desequilíbrio quando são empregados os sistemas de aproveitamento de água da chuva. Nestes casos, há uma
redução do consumo de água que é fornecida pela
companhia de abastecimento e, conseqüentemente,
também, uma redução no custo (consumidor) e
arrecadação (fornecedor) com este serviço. No entanto, estes sistemas não promovem a redução dos
volumes de esgoto sanitário gerados, que deverão
ser igualmente coletados e destinados ao tratamento, independentemente da fonte de água (água
tratada canalizada, poço, caminhão pipa ou água de
chuva), devendo haver manutenção da cobrança
destes custos.
Uma alternativa, que permitiria a determinação correta do volume de efluente a ser tratado,
seria a medição direta da descarga de esgoto que é
lançada à rede. No entanto, esta alternativa torna-se
praticamente inviável, senão proibitiva, por questões
técnicas e econômicas.
Esta situação faz com que as companhias de
saneamento, em geral, não tenham interesse em
incentivar o aproveitamento de água de chuva, por
dois motivos: 1) a diminuição da arrecadação com
fornecimento de água tratada, devido à redução da
demanda; e 2) a elevação da relação esgoto/água
que causa um incremento relativo do volume de
águas residuárias a serem tratadas, ou seja, para um
mesmo volume de água tratada consumido, o percentual de volume de esgoto gerado, em relação ao
volume de água tratada, será maior, quando compararmos uma unidade consumidora com o SCAAC e
outra sem o sistema.
Durante o desenvolvimento deste trabalho,
não foi encontrada nenhuma medida compensatória para realizar um ajuste da relação esgoto/água

MÉTODO PARA INFERIR O VOLUME
EFLUENTE COM APROVEITAMENTO
DE ÁGUA DE CHUVA
O aproveitamento de água de chuva causa
um acréscimo de vazão de água residuária lançada à
rede pública de esgoto sanitário, que não é computada na composição da tarifa de esgoto.
Uma maneira de inferir esse volume de água residuária, proveniente da utilização da água de
chuva, pode ser baseada na estimativa de demandas
de água tratada e de água de chuva, na eficiência do
sistema de aproveitamento de água de chuva, no
volume de água medida no hidrômetro de entrada
da unidade consumidora, e na relação esgoto/água
praticada pela companhia de abastecimento de água
e de tratamento de esgoto sanitário.
O volume total (VT) consumido é constituído da soma do volume de água tratada medido no
hidrômetro (VAT) com o volume de água de chuva
(VAC) consumido no período de tempo de medição
(3).
(3)
O volume de água de chuva também pode
ser expresso em função do volume total, e da relação entre a demanda de água de chuva (DAC) e a
demanda total (DT) conforme a Equação 4.
(4)

Combinando a Equação 3 com a Equação 4,
e isolando o volume de água de chuva, temos que:
(5)

A demanda total é obtida pela estimativa de
habitantes, usuários da unidade consumidora, que é
multiplicada pela demanda per capita praticada na
região, recomendada por norma, ou de acordo com
padrões de consumo associados à classe social. Já a
demanda de água de chuva, é um critério de proje-
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em 19 vezes o volume de água tratada medida no
hidrômetro (VAC/VAT); para a relação 0,975 temos 39
vezes.
Multiplicando-se a estimativa de volume de
efluente proveniente do consumo de água tratada
(V’AT) pela relação esgoto/água (f ), e somando com
o volume de água de chuva (VAC) multiplicado pela
eficiência do sistema (e), é possível inferirmos o
volume de efluente total (VET), referente ao mesmo
período de medição do volume de água tratada
(Equação 6).

to, definido quando é feito o dimensionamento do
SCAAC, que considera a relação entre a área de
captação de chuva, o volume do reservatório e o
regime pluviométrico local.
Com essas informações, normalmente, é utilizada uma simulação numérica de balanço de volumes em intervalo de tempo diário, que fornecerá
o valor do coeficiente de eficiência (e) do sistema,
ou seja, qual é a capacidade do sistema em atender à
demanda por água não potável com os volumes de
água de chuva captados (Dornelles et al., 2010).
Na estimativa da demanda de água de chuva, devem ser identificadas, também, as parcelas que
não lançam efluente à rede pública de esgoto, devendo ser, por exemplo, estimadas as parcelas referente à irrigação, abastecimento de piscinas e espelhos d’água.
O coeficiente de eficiência é utilizado para
determinar qual deve ser a compensação na cobrança da tarifa de esgoto, quando o sistema de água de
chuva não atende à demanda estimada, sendo que,
neste caso, todo efluente gerado é devido à utilização de água tratada medida no hidrômetro.

(6)

Nesta equação, a variável V’AT indica o volume estimado de consumo de água tratada, que é a
diferença entre o volume total consumido (VT) e a
parcela efetiva atendida pelo sistema de aproveitamento de água de chuva, sendo este último obtido
por meio da multiplicação da eficiência (e), com a
estimativa de volume de água de chuva (VAC) (Equação 7).
(7)

Relação VAC/VAT x Relação DAC/DT

40.0
35.0

A validade desta dedução baseia-se no comportamento médio esperado do SCAAC, pois a eficiência é obtida por meio da simulação com série de
precipitação diária.
Assim, é possível obter o novo fator esgo-

Relação VAC/VAT

30.0
25.0
20.0
15.0
10.0

to/água ajustado (f’ ) para edificações com SCAAC

5.0

(Equação 8). Este fator é influenciado pela eficiên-
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cia do sistema de aproveitamento de água da chuva,
e pela relação entre as demandas de água de chuva e

Figura 1 — Comportamento da relação entre os volumes
consumidos e as demandas estimadas; (VAC) volume de
água de chuva; (VAT) volume de água tratada medido no
hidrômetro; (DAC) demanda de água de chuva; demanda
total (DT)

de água potável (DAT/DT). Na Figura 2 são apresentadas as curvas do fator esgoto/água para eficiências
do sistema de 0,1 até 1, e para a máxima relação de
demandas de 0,975.

A Figura 1 mostra a relação entre volume de
água de chuva e o volume de água tratada, para as
condições de demanda de água de chuva nula até
próxima à demanda total, obtido por meio da Equação 5. Quando a relação DAC/DT é próxima de 1,
ocorre uma discrepância matemática, que tende a
infinito. Na prática, sugere-se a adoção de um limite
de aplicação desta inferência, para que acima de
certa relação entre as demandas (DAC/DT) utilize-se
uma relação fixa entre os volumes. Por exemplo, a
de 0,95 onde o volume de água de chuva é estimado

(8)
O comportamento crescente do fator esgoto/água ajustado é coerente com os crescimentos da
relação de demanda (DAC/DT) e da eficiência (e), já
que menos água será medida no hidrômetro e o
volume de esgoto gerado permanecerá, em principio, constante.

115

Fator (Esgoto/Água) x Relação (DAC/DT)

e=1,0
e=0,9
e=0,8
e=0,7
e=0,6
e=0,5
e=0,4
e=0,3

Fator Esgoto/Água ( f' )

38.4
19.2
9.6

Eficiência
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e=0,2
e=0,1

4.8
2.4
1.2
0.8
0.6
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

Relação DAC/DT

1
0.975

Figura 2 — Fator ajustado esgoto/água em função da relação (DAC/DT) e a eficiência do sistema
de aproveitamento de água da chuva

O Decreto Municipal 9369/88 (DMAE,
1988) define a forma de tarifação da água e esgoto
em 4 faixas, onde o valor unitário do serviço cresce
em função da faixa, conforme apresentado na Tabela 1.

Assim, sistemas muito eficientes, e que sejam capazes de atender uma grande parcela do consumo total de água, terão um maior fator ajustado
esgoto/água.
Para o caso de consumos de água de chuva
que não geram esgoto cloacal (VAC’), como lavagem
de pátio, lavagem de veículos e irrigação, deve-se
descontar do volume total consumido esta parcela,
ficando a estimativa do volume de esgoto gerado
dada pela Equação 9.

Tabela 1 - Faixas de tarifação de água e esgoto aplicadas
pelo DMAE em Porto Alegre/RS

Faixa

Consumo
(m3)

1

≤20

2

21 — 1.000

3

1.001-4.000

4

>4.000

(9)
Esta metodologia permite estabelecer uma
tarifação do volume de esgoto sanitário gerado,
proporcional ao consumo de água tratada, baseada
nas características do SCAAC.
Conforme apresentado a seguir, a metodologia proposta foi empregada juntamente com o
sistema tarifário de água e esgoto de Porto Alegre/RS, mostrando a sua aplicabilidade.

Estimativa da tarifa (R$)

Nesta tabela, PB (R$/m³) é o preço básico
da água, C (m³) é o volume de água medido no mês,
por unidade consumidora do ramal de abastecimento, NU é o número de unidades consumidoras do
ramal de abastecimento e TA (R$) é a tarifa de água.
A taxa de esgoto é obtida a partir do fator
esgoto/água adotado para o município de Porto
Alegre (DMAE, 1988), que é 0,8. Este fator representa os custos de coleta, e perdas condução e tratamento de esgoto. Assim, a tarifa de esgoto (TE) é
calculada pela Equação 10:

TARIFAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO
EM PORTO ALEGRE/RS
No município de Porto Alegre, o Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) é o
responsável pelos serviços de abastecimento de água, coleta e destinação do esgoto cloacal.
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(10)

Eficiência (e)

0.35

A tarifa total é a soma das tarifas de água e

0.30

esgoto.

0.25
Eficiência

O valor corrente do preço básico praticado
pelo DMAE no ano de 2010 é de R$2,02 para o tipo
edilício residencial, e R$2,29 para o comercial.
No caso de aplicação da metodologia de ajuste do fator esgoto/água, o consumo (C) deve ser
substituído pela estimativa do volume de água tratada (V’AT), e na Equação 10 o fator esgoto/água a ser
utilizado é o obtido pela Equação 8, em substituição
ao 0,8 praticado pelo DMAE.
Considerando este sistema tarifário, dois exemplos de aplicação da metodologia aqui proposta
foram criados, e são apresentados neste artigo. O
primeiro exemplo mostra a sua aplicabilidade para
um edifício residencial, enquanto o segundo referese a uma edificação comercial, conforme a seguir
detalhado.
Ressalta-se que, neste trabalho, as estimativas de custo mensal não contemplam gastos com
bombeamento e manutenção, sendo o custo mensal
estimado referente ao valor líquido a ser pago à
companhia de saneamento.

0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
0

2

4

6

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Volume do Reservatório (m³)

Figura 3 — Eficiência em função do volume de reservação,
aplicação 1: residencial

Outros resultados também podem ser obtidos com a simulação, conforme apresentado na
Tabela 2. Observa-se o comportamento de redução
da fração de tempo de reservatório vazio e de volumes extravasados, com o aumento da eficiência do
sistema, sendo este último função direta do próprio
volume de reservação.
Tabela 2 — Resultados quantitativos da simulação para
aplicação 1 residencial (Edifício)

Aplicação 1: Residencial(Edifício)
Volume
do res. Eficiência
do
água de
sistema
chuva
(m³)
1
0,091
2
0,154
3
0,195
4
0,222
5
0,244
7,5
0,279
10
0,299
15
0,317
20
0,325
30
0,331

Dados:
Local = Porto Alegre
Precipitação média anual=1.354mm
Período de simulação = 29 anos
N° de habitantes = 70
N° acionamento de descargas diário por habitante =
6
Vol. por acionamento de descarga = 6L
Demanda diária per capita = 200L
N° de unidades consumidoras = 14
Demanda diária total = 14m³
Demanda diária por água não potável = 2,52m³
Área de captação de água de chuva= 270m²
Relação DAT/DT = 0,18
Coeficiente de escoamento = 0,85
Precipitação significativa > 2mm

% do
tempo
vazio

%
extravasado

Vol. Água
tratada
consumida
(m³/mês)

75,6%
75,6%
69,1%
68,4%
67,9%
63,9%
61,8%
59,9%
59,1%
58,6%

59,0%
43,5%
33,6%
27,0%
21,9%
13,5%
8,5%
4,0%
2,1%
0,4%

413,2
408,4
405,3
403,2
401,6
398,9
397,4
396,0
395,4
395,0

Com base nos valores nominais de demanda, o custo mensal combinado de água e esgoto para
o caso de aplicação residencial, sem SCAAC, é de
R$3.876,61.
A metodologia proposta foi utilizada para
ajustar o fator esgoto/água, e foram obtidos os custos mensais para a aplicação residencial, conforme
apresentado na Tabela 3. Nesta tabela, a coluna com
o custo “Método DMAE 1988” apresenta o valor a

Com os dados para aplicação do exemplo
residencial, foi executada a simulação de balanço de
massa para a obtenção da eficiência do sistema, para
volumes de reservação que variaram de 1 a 30m³. O
limite superior foi adotado em função do comportamento assintótico da curva de eficiência (Figura 3)
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com 30m³) do valor mensal. Estes percentuais correspondem aos volumes estimados de esgoto gerado
exclusivamente pelo aproveitamento de água de
chuva, que na forma da tarifação corrente não seriam computados.
Observa-se, ainda, uma não conservação na
estimativa do volume de esgoto gerado, onde, para
as maiores eficiências são observados maiores volumes. Isso ocorre, pois não foi adotado um fator de
redução para estimar o volume de esgoto que é
gerado pelo uso da água de chuva, no entanto, o
acréscimo não foi significativo a ponto de subtrair a
atratividade da utilização de água de chuva.

ser pago, caso não fosse adotada a metodologia proposta de taxação do volume de esgoto gerado pela
utilização da água de chuva captada, ou seja, estimando-se o volume de esgoto gerado como sendo
80% do volume de água tratada, medida no hidrômetro.

Tabela 3 — Custos mensais para a aplicação residencial
(Edifício)
Volume
do res.
água de
chuva
(m³)

Fator
E/A
ajustado
(a)

Volume

Custo Água+Esgoto

de
Esgoto
gerado
(m³/mês)

Método

Método

DMAE

Proposto

1988 (b)

(c)
R$ 3.804,83
R$ 3.754,75
R$ 3.722,65
R$ 3.701,37
R$ 3.684,62
R$ 3.657,43
R$ 3.641,81
R$ 3.627,67

0
1
2
3
4
5
7,5
10
15

0,800
0,820
0,834
0,843
0,849
0,853
0,861
0,866
0,870

336,0
337,4
338,3
338,9
339,4
339,7
340,2
340,5
340,8

R$ 3.876,61
R$ 3.791,00
R$ 3.731,22
R$ 3.692,88
R$ 3.667,44
R$ 3.647,42
R$ 3.614,89
R$ 3.596,20
R$ 3.579,28

20

0,871

340,9

R$ 3.571,99

30
0,873
341,0
R$ 3.566,32
(a) Fator Esgoto/Água ajustado pela Eq. 8
(b)

Aplicação 2: Comercial (Mercado)

Dados:
Local = Porto Alegre
Precipitação média anual=1.354mm
Período de simulação = 29 anos
Área do estabelecimento = 2.986m²
Área de jardim = 300m²
N° de funcionários = 75
Consumo diário de água não potável per capita =
24L/funcionário
Consumo não potável para limpeza geral
= 2,5L/m².dia
Demanda diária por área = 5L/m²
Demanda diária total = 14,93m³
Demanda diária por água não potável que gera esgoto sanitário = 9,27m³
Demanda diária por água não potável que não gera
esgoto sanitário = 0,6m³
Área de captação = 1.746m²
Relação DAT/DT = 0,62
Coeficiente de escoamento = 0,85

R$ 3.621,59
R$ 3.616,85

Custo utilizando Fator E/A igual a 0,8 vezes o volume medido no

hidrômetro
(c)

Custo com o método proposto neste artigo que considera o ajuste no

Fator E/A

Sob a ótica de quem paga pelo serviço de
água e esgoto, os resultados para a aplicação residencial apontam uma baixa atratividade para a utilização da água de chuva, visto que a redução dos
custos com esses serviços não é significativa, em
relação ao custo para a mesma edificação sem o
SCAAC.
As causas para a pouca atratividade são a
baixa relação DAC/DT e eficiência de 0,331 com capacidade de reservação de 30m³, ou seja, esta eficiência indica que o atendimento médio da demanda
por água não potável é de 33,1%.
As particularidades do sistema de aproveitamento para a aplicação residencial proposta conferiram uma pequena diferença entre os custos com
o ajuste do fator E/A (Metodologia proposta), e o
sem este ajuste (Método DMAE).
Sob o ponto de vista do DMAE, este estaria
deixando de arrecadar entre 0,36% (e=0,091 e reservatório com 1m³) e 1,42% (e=0,331 e reservatório

Com os dados para aplicação do exemplo
comercial, foi executada a simulação de balanço de
massa para a obtenção da eficiência do sistema, para
volumes que variaram de 5 a 100m³. O limite superior foi adotado em função do comportamento assintótico da curva de eficiência (Figura 4).
Outros resultados também podem ser obtidos com a simulação (Tabela 4). Observa-se o comportamento de redução da fração de tempo de reservatório vazio e de volumes extravasados com o
aumento da eficiência do sistema, sendo este último
função direta do próprio volume de reservação.
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tos de água e esgoto, para o caso da não utilização
do fator ajustado e utilizando-o.

Eficiência (e)

0.60

Eficiência

0.50

Tabela 5 - Custos mensais para a aplicação comercial
(Mercado)

0.40
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Volume
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0.10
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0.00
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100

Figura 4 - Eficiência em função do volume de reservação,
aplicação 2: comercial (Mercado)

Tabela 4 - Resultados quantitativos da simulação para
aplicação comercial (Mercado)

res. água

Eficiência

de chuva

do sistema

(m³)
5
10
15
20
25
30
40
50
75
100

0,120
0,211
0,261
0,302
0,334
0,361
0,402
0,432
0,479
0,503

% do
tempo
vazio
75,6%
66,6%
65,7%
60,1%
59,3%
55,7%
52,4%
50,1%
46,5%
44,2%

Vol. de água
% extrava-

tratada con-

sado

sumida
(m³/mês)

63,4%
50,0%
42,5%
36,6%
31,9%
27,9%
21,9%
17,5%
10,5%
7,1%

Custo Água+Esgoto

Volume de

E/A

esgoto

Método

Ajustado

gerado

DMAE 1988

(a)

(m³/mês)

0
0,800
358,3
R$
5
0,881
363,3
R$
10
0,952
367,0
R$
15
0,996
369,1
R$
20
1,034
370,7
R$
25
1,066
372,1
R$
30
1,094
373,2
R$
40
1,140
374,9
R$
50
1,175
376,1
R$
75
1,235
378,1
R$
100
1,267
379,0
R$
(a) Fator Esgoto/Água ajustado pela Eq. 8

Volume do Reservatório (m³)

Volume do

Fator

(b)
4.796,60
4.287,38
3.912,21
3.708,71
3.546,62
3.420,53
3.314,62
3.154,89
3.040,97
2.863,06
2.774,88

Método
proposto (c)

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

4.363,67
4.046,35
3.874,86
3.738,62
3.632,87
3.544,21
3.410,77
3.315,84
3.167,97
3.094,88

(b)

Custo utilizando Fator E/A 0,8 ao volume medido no hidrômetro

(c)

Custo com o método proposto neste artigo que considera o ajuste no

Fator E/A

412,4
385,5
370,6
358,6
349,2
341,2
328,9
320,1
306,1
299,1

Assim, sob o ponto de vista do DMAE, este
estaria deixando de arrecadar entre 1,78% (e=0,120
e reservatório com 1m³) e 11,53% (e=0,503 e reservatório com 100m³) do valor mensal. Estes percentuais devem-se aos volumes estimados de esgoto,
gerados exclusivamente pelo SCAAC que, na forma
da tarifação corrente, não seriam computados.
Da mesma forma que na Aplicação 1, observa-se uma não conservação na estimativa do volume
de esgoto gerado, devido a não adoção de um fator
de redução para estimar o volume de esgoto que é
gerado pelo uso da água de chuva. Destaca-se, no
entanto, que o acréscimo não foi significativo ao
ponto de subtrair a atratividade da utilização de
água de chuva para os fins não potáveis.

Com base nos valores nominais de demanda, o custo mensal de água e esgoto para o caso de
aplicação comercial sem SCAAC é de R$4.796,60.
Empregando-se a metodologia aqui proposta para ajustar o fator esgoto/água, foram obtidos os
custos mensais para a aplicação comercial (Tabela
5).
Para o caso de aplicação comercial, a atratividade obtida foi bem mais expressiva que na aplicação residencial, previamente apresentada. Isto se dá
pela maior capacidade de captação (relação entre
área de captação e demanda nominal por água não
potável).
A relação DAC/DT de 0,62 conferiu valores
superiores a 1 para o fator esgoto/água ajustado,
causando assim, uma maior diferença entre os cus-

CONCLUSÕES
Uma questão ainda em aberto, em relação
ao aproveitamento de água de chuva, é de como
realizar a cobrança pela geração do esgoto sanitário
produzido a partir da utilização da água de chuva, e
que é destinado à rede de coleta e tratamento.
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O método corrente para a estimativa do volume de esgoto gerado constitui-se na aplicação de
um fator de retorno (esgoto/água), que representa
a relação entre o volume de esgoto gerado e o volume de água tratada consumida, medida no hidrômetro. Nas situações em que é utilizada a água
de chuva, este fator deve ser alterado, já que o volume medido no hidrômetro será menor, enquanto
o volume de esgoto, em princípio, será o mesmo.
Considerando esta necessidade, este trabalho teve
como objetivo verificar a coerência de uma nova
metodologia proposta para o ajuste deste fator, baseada no atual procedimento que as empresas de
saneamento empregam para a medição do consumo
de água tratada, que consiste na medição junto ao
hidrômetro.
A metodologia proposta utiliza as características do sistema de aproveitamento de água de chuva (área de captação, coeficientes de escoamento,
volume de reservação), as demandas médias prováveis e série histórica de precipitação local.
A fim de exemplificar a aplicação da metodologia proposta, foram desenvolvidas duas aplicações hipotéticas, sendo uma para edifício residencial
e outro comercial.
Por meio de simulação numérica, foi obtida
a eficiência do SCAAC (nível de atendimento da
demanda por água de chuva), para volumes de reservação até que o incremento de eficiência não
fosse mais significativo. Os diferentes volumes avaliados foram, então, utilizados com a metodologia
proposta para o ajuste do fator esgoto/água, e determinação dos custos tarifários.
Para os exemplos propostos, foi possível encontrar uma diferença na arrecadação de 1,42% e
de 11,53%, para a edificação residencial e comercial, respectivamente. Os resultados da estimativa de
custo mensal combinado, de água mais esgoto, revelam uma maior diferença entre o custo mensal obtido sem o ajuste do fator esgoto/água e com o ajuste,
para os casos onde a relação DAT/DT e a eficiência do
sistema são maiores, como foi o caso da edificação
comercial.
Sugere-se, portanto, que para a implementação prática da metodologia aqui proposta, sejam
definidos limites de aplicação, tanto de valores mínimos quanto máximos, para a relação de demandas
e eficiência. Isso garante que os sistemas de aproveitamento menos atrativos, com baixa relação DAT/DT
e eficiência não deixem de ser implantados. Da
mesma forma, a definição desses limites para aplicação em altas relações DAT/DT e eficiência garante que
os usuários não sejam prejudicados em demasia,

devido ao comportamento exponencial nesta faixa
de aplicação.
O método mostrou-se coerente na estimativa do volume de esgoto gerado em edificações com
SCAAC. Além disso, apresenta potencial de aplicabilidade, pois utiliza o próprio volume de água tratada
medido no hidrômetro do ramal de entrada da edificação como indexador, permitindo, assim, que as
companhias de saneamento sejam remuneradas
pelo serviço de esgotamento e tratamento sanitário,
sem custos adicionais para efetuar esta estimativa.
Estes resultados são embasados no comportamento médio dos reservatórios de aproveitamento
de água da chuva, obtido por simulação numérica.
No entanto, é importante destacar que os demais
parâmetros que caracterizam o sistema de aproveitamento de água de chuva (coeficiente de escoamento, chuva significativa e tipo de pré-tratamento)
devem ser padronizados ou normatizados, bem como as demandas nominais por água em função do
tipo edilício e do padrão de consumo.

REFERÊNCIAS
ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR
15527: “Água de Chuva-Aproveitamento de áreas
urbanas para fins não potáveis – Requisitos” - Rio de
Janeiro, outubro de 2007. 8 p.
Cannon, C. Job creation potential from rainwater: Germany
leading the way with 5,000 jobs created. In: Fine
Gael Breaking News, Ireland, January 19, 2010.
Disponível em: http://www.finegael.org/news/a/2098/article Acessado em outubro de 2011.
Chilton, J. C.; Maidment, G. G.; MArriott, D.; Francis, A.; Tobias, G., Case Study of a Rainwater Recovery Sytem
in a Commercial Building with Large Roof. Urban
Water, Nº 1, p. 345-354, 1999.
DeBusk, K. M.; Hunt, W. F.; Kennedy, S. G.; Wright, J. D.,
Rainwater Harvesting: Considerations and Challenges in a Humid Region XII-ICUD Porto Alegre/Brazil –
11-16, September, 2011.
DMAE, Departamento Municipal de Água e Esgoto de Porto
Alegre. Código de Instalações Prediais de Água e
Esgoto, Decreto N°9369/1998.
Dornelles, F.; Tassi, R.; Goldenfum, J. A.; Avaliação das Técnicas de Dimensionamento de Reservatórios para
Aproveitamento de Água de Chuva. RBRH: Revista
Brasileira de Recursos Hídricos. Porto Alegre. Volume. 15 - nº 2 - Abr/Jun, 2010.
Hydro; Aproveitamento de água pluvial para usos não potáveis. In: Revista Hydro. Aranda Editora – Ano VI,no
60, p 16-29, Outubro, 2011.

120

RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 17 n.1 - Jan/Mar 2012, 111-121
Krishna, H.; An overview of rainwater harvesting systems and
guidelines in the United States. Proceedings of the
First American Rainwater Harvesting Conference;
2003 Aug 21-23; Austin (TX)
Mierzwa, J. C.; Hespanhol, I.; Silva, M. C. C.; Rodrigues, L. B.;
Água Pluviais: Método de Cálculo do Reservatório e
Conceitos para um Aproveitamento Adequado. REGA: Revista de Gestão de Água da América Latina.
V. 4, n. 1, p. 29-37, 2007.
Porto Alegre. Lei Municipal 10.506, de 5 de agosto de 2008.
Institui o Programa de Conservação, Uso Racional e
Reaproveitamento das Águas.
Stark, T; Pusahrd, D., The State of Rainwater Harvesting in the
U.S. On Tap – National Environmental Services Center, Fall 2008 – Volume 8 – Issue 3.
Tomaz, P., Aproveitamento de Água de Chuva: para áreas
urbanas e fins não potáveis. São Paulo, Ed. Navegar, 2ª Edição, 180 p., 2003.
White, I. W. Decentralised environmental technology adoption:
The household experience with rainwater harvesting.
Australia, Griffith School of Environment PHD. 527p.,
2009.
Yamagata H.; Ogoshi, M.; Suzuki, Y.; Ozaki, M.; Asano, T. Onsite water recycling systems in Japan. In: Water Science and Technology, V. 3, No. 3, 149–154, 2003.

Methodology to Adjust the Sewage/Water Factor for
Rainwater Harvesting
ABSTRACT
Rainwater harvesting generates sewage volumes released to the public network, whose destination and treatment costs are not accounted for by the sewage charging
scheme generally adopted in Brazil, since this collection is
carried out based on the volume of potable water supplied,
although the advantages of its use are known. This paper
proposes a methodology for estimating the volume of sewage
generated, based on the characteristics of the rainwater
harvesting system and indexed by the volume of treated
water measured in the meter of the consumer unit. Two
examples with distinct features (efficiency and service capacity) are presented and discussed to elucidate the use of
the new methodology. The conclusions indicate that the
method to estimate the sewage generated volume by rainwater harvesting is coherent to estimate the volume of sewage
generated by the use of rainwater and has immediate practical application since it requires no investment in any
additional equipment.
Key-words: Rainwater harvesting; Sewage charges; Sewage/water factor.
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RESUMO
A Zona Norte da cidade de Natal, RN, com cerca de 300000 habitantes, é suprida por um sistema misto composto
de águas subterrâneas e águas superficiais (Lagoa de Extremoz). Os recursos explotáveis desta lagoa estão praticamente
esgotados, o que tem levado á uma procura cada vez maior por águas subterrâneas. Estas, entretanto, estão bastante contaminadas por nitrato devido à disposição local de efluentes domésticos, o que gera uma situação delicada quanto ao suprimento da população com água potável. O objetivo deste trabalho é a avaliação hidrogeológica da área e da contaminação
das águas subterrâneas por nitrato, como fundamentos para a definição de medidas estratégicas visando a solução do problema apresentado. A alternativa proposta para atender a este objetivo é a identificação de áreas para captação de águas
subterrâneas fora dos limites urbanos, que reúnam condições hidrogeológicas e ambientais favoráveis. O novo recurso de
água subterrânea a ser disponibilizado deverá propiciar uma oferta de água suficiente que atenda as necessidades atuais e
futuras da população.
Palavras chaves: Recarga urbana, nitrato, suprimento hídrico.

uso de fossas e sumidouros (Melo 1998; Melo et al
2006).
Este artigo foi elaborado com base em dados e resultados obtidos no projeto “Avaliação das
condições hidroambientais e definição de estratégias
de manejo dos recursos hídricos nos domínios urbanos e periurbanos da
Zona Norte da cidade de Natal/RN” do Edital CNPq/CT-Hidro/CT-agro - Racionalização do
uso da água e inclusão social no meio Urbano e
Periurbano (Melo et al 2009). Neste artigo é feita
uma avaliação hidrogeológica e da contaminação
das águas subterrâneas por nitrato, bem como são
apresentadas medidas estratégicas visando a garantia
do suprimento hídrico da população da Zona Norte
de Natal com água potável.
Este tema, contaminação de águas subterrâneas por nitrato devido às atividades do desenvolvimento urbano, especificamente pela disposição
local de efluentes domésticos, tem sido bastante
discutido nos meios internacionais merecendo destaque os trabalhos de Howard and Israfilov (2002);
Tellam et al (2006) e Chilton (1999), os quais apresentam exemplos de casos com recomendações
estratégicas de manejo das águas subterrâneas. Tem-

INTRODUÇÃO
A área de estudo situa-se no Litoral Oriental
do Estado do Rio Grande do Norte (Figura 1), numa região úmida com precipitações pluviométricas
da ordem de 1660 mm/anuais. Compreende o perímetro urbano e periurbano da Zona Norte da
cidade de Natal, cuja superfície total é da ordem de
70 km2. É limitada ao Norte pelo Rio Doce, ao sul
pelo Rio Potengi, a oeste pela Lagoa de Extremoz e
Riacho Olho d’água, dentro das seguintes coordenadas UTM: 242.000 e 258.000 m N e 9.372.000 e
9.356.000 m E.
Uma expressiva área da Zona Norte de Natal cuja população é da ordem de 300.000 hab, é
abastecida por águas subterrâneas, abrangendo um
percentual de 38% da sua população. O restante,
62%, são águas provenientes da Lagoa de Extremoz,
localizada na periferia noroeste da área. O uso das
águas da Lagoa de Extremoz praticamente atingiu
os limites de suas potencialidades, o que tem resultado numa procura maior por águas subterrâneas.
As águas subterrâneas, entretanto, estão sendo contaminadas por nitrato face ao sistema de saneamento adotado com disposição local de efluentes com o
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Figura 1 - Localização da área.



se observado que os problemas apresentados são de
diferente natureza requerendo o uso de técnicas
específicas para cada caso (Melo e Queiroz 2001).
No Brasil, a situação vivenciada na cidade de Natal já
é bastante conhecida (Melo, 1995; Righeto e Rocha,
2005) e até o momento não têm sido aplicadas medidas eficazes na solução do problema de contaminação das águas subterrâneas, e, estas têm sido utilizadas com riscos a saúde da população.
Existe um estudo preliminar realizado pela
Companhia de Águas e Esgotos do Estado do Rio
Grande do Norte no qual é apresentada uma alternativa de Abastecimento da cidade de Natal com
águas importadas do Rio Maxaranguape situado a
cerca de 50 km ao norte da Zona Norte (FUNPEC,
2008). Entende-se, entretanto, que a continuidade
do uso de águas subterrâneas no abastecimento da
Zona Norte de Natal deva ser priorizada em função
dos seguintes argumentos (Melo 2009):











Não necessitam de estações de tratamento,
o que onera bastante o sistema de captação
tal como ocorre com as águas superficiais;
São de baixo custo, notadamente por permitirem projetos simples de captação;
As águas subterrâneas são menos vulnerável
a contaminação com relação aos corpos de
água superficial por estarem sob a superfície
do terreno;
Existe uma estrutura já instalada com o uso
de águas subterrâneas, portanto, com investimentos já aplicados, evitando, por conseguinte custos adicionais.

Visando aumentar a oferta de água subterrânea potável para a população e a diluição de águas
contaminadas por nitrato, a procura por águas subterrâneas em domínios que extrapolam os limites do
município tem sido posta em prática pela própria
Companhia de Águas e Esgotos do Estado do Rio
Grande do Norte (CAERN), empresa responsável
pelo abastecimento de água da cidade.

As águas subterrâneas estão armazenadas
em um sistema aqüífero de extensão regional e reconhecidamente de elevado potencial hidrogeológico, de forma que a oferta
de água subterrânea complementar poderá
vir de domínios que extrapolem os limites
dos perímetros urbanos e Peri-urbano ou do
próprio Município;
As águas subterrâneas são de excelente qualidade em suas condições naturais, sem restrições ao uso humano, com teores de sais
geralmente inferiores a 150 mg/L de sólidos totais dissolvidos;
São fáceis de captar podendo ser explotadas
através de poços tubulares relativamente rasos (inferiores a 100 m);

O DESENVOLVIMENTO URBANO NA ZONA
NORTE DA CIDADE DE NATAL
Nas últimas décadas o crescimento da população urbana nos países em desenvolvimento tem
ocorrido numa proporção muito elevada. Muitas
dessas cidades estão situadas sobre aqüíferos livres e
semi-confinados e dependem da água subterrânea
para o seu suprimento. Essas cidades, entretanto,
não estão adequadamente dimensionadas em termos da estrutura urbana composta pelo abastecimento de Água, saneamento e drenagem, o que tem
modificado os mecanismos de recarga, criando novos mecanismos e contaminando as águas subterrâneas (Foster et al, 1998).
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Figura 2 - Desenvolvimento urbano da Zona Norte de Natal.

Figura 3 - Seção hidrogeológica 1.

A Zona Norte da cidade de Natal apresenta
uma situação similar, cuja população nos últimos 30
anos cresceu cerca de cinco vezes e a área urbana se
expandiu de 11% para 71% da área da Zona Norte
(Figura 2). O resultado disto tem sido problemas

no abastecimento: insuficiência de água, problemas
de drenagem e contaminação das águas subterrâneas. Neste caso, devido à disposição local de efluentes domésticos com o uso de fossas e sumidouros.
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Figura 4. - Seção hidrogeológica 2.

Figura 5 - Isopacas do Grupo Barreiras.

126

RBRH – Revista Brasileira de Recursos Hídricos Volume 17 n.1 - Jan/Mar 2012, 123-134
hlumberger, com a obtenção dos seguintes resultados para os parâmetros hidrodinâmicos do aqüífero
Barreiras: Transmissividade (T): 1,1x10-3 m2/s; Condutividade hidráulica (K): 2,6x10-5 m/s; Condutividade hidráulica da camada semi-confinante (K’):
7,0x10-9 m/s. Melo (1998) obteve para tranmissividade valores variando de 1,05x10-3 a 3,5x10-2 m2/s;
condutividade hídráulica de 1,9x10-5 a 1,4x10-3 m/s,
e, porosidade efetiva de 10%.

O SISTEMA AQUÍFERO BARREIRAS
Geologia e Estrutura hidrogeológica
A área de estudo é constituída de arenitos e
argilitos do Grupo Barreiras, de idade TercioQuaternária, sobrepostos as rochas carbonáticas
atribuídas ao cretáceo, formadas de arenitos calcíferos, calcários e dolomitos.
Com base nos perfis litológicos de 36 poços
tubulares penetrando os sedimentos do Grupo Barreiras, dos quais 28 poços são totalmente penetrantes nesta formação, foi feita a caracterização da estrutura hidrogeológica.
A correlação entre perfis de poços (Figuras
3 e 4) permitiu a identificação de três camadas que
constituem o sistema aqüífero Barreiras. A camada
II, formada de arenitos finos a grossos, constitui o
aqüífero Barreiras propriamente dito, cuja espessura
varia, efetivamente, de 15,0 a 61,0 m, com média de
35,0 m. Essa camada está limitada no topo por uma
camada argilo-arenosa e areno-argilosa com características de aquitard, que constitui a camada designada de camada I cuja espessura varia de 14,0 a 38,0
m, com média de 31,5 m. O aqüífero Barreiras é
limitado na sua base por rochas carbonáticas com
característica de aquitard que constitui a camada III.
A espessura do sistema aquífero Barreiras
varia, portanto, de 28,0 a 99,0 m, cuja média é de
66,5m (Figura 5).
Parâmetros hidrodinâmicos
Na localidade de Gramorezinho foi executada a perfuração de um poço tubular totalmente
penetrante no aqüífero Barreiras (Melo et al 2009),
com profundidade de 56,0 m, que mostra no local a
presença de um aqüífero superior livre até a profundidade de 30,00m e de um aqüífero inferior,
semi-confinado no intervalo de 44,0 m a 55,0 m,
separados por uma seqüência de argilitos com intercalações arenosas, portanto, com características de
aquitard com espessura total de 14,0 m. A uma distância de 15 m do poço tubular/ pesquisa foi instalado um sistema múltiplo de piezômetros, um raso e
um profundo, com profundidades de 28,0 e 50,0 m,
respectivamente (Figura 6). O poço tubular (P1) foi
submetido a bombeamento com vazão constante
por um período de 12 horas com observação dos
abaixamentos nas unidades pz1 e pz2, porem somente se verificou reação na unidade mais profunda, Pz2, cujo nível d’água rebaixou 1,77 m.
Os resultados do teste foram interpretados
com o a utilização do software “aquifer test” da Sc-

Figura 6 - Perfis litológicos e construtivos de poço de
bombeamento (P1) e sistema múltiplo de piezômetros
(pz1-pz2) na Localidade de Gramorezinho.

Fluxo das águas subterrâneas
Pode-se observar nas correlações hidrogeológicas (e também no mapa potenciométrico, figura
7) que o nível d’água dos poços com diferentes profundidades, tende a se ajustar a uma mesma superfície potenciométrica, indicando elevada conexão
hidráulica entre os diferentes níveis e a presença de
um sistema aqüífero único. A configuração das equipotenciais do aquífero Barreiras na Zona Norte
de Natal (figura 7) sugere a ocorrência de fluxos
subterrâneos localizados ou intermediários diver-
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um rio de um modo geral podem ser classificados
hidrogeologicamente segundo a predominância de
águas subterrâneas ou de águas superficiais em um
balanço anual de água. Assim sendo lagoas com
predomínio de águas superficiais geralmente contém tanto fluxo de entrada de água superficial como
de saída, e, podem alimentar as águas subterrâneas,
enquanto que lagoas com predomínio de águas
subterrâneas podem ou não conter fluxo superficial
de entrada e saída, porém são principalmente alimentadas por águas subterrâneas. No primeiro caso
temos o que se conhece como condições de influência e no segundo caso ficam caracterizadas as condições de efluência da lagoa com relação às águas
subterrâneas, que é o caso observado na Lagoa de
Extremoz. A contribuição de águas subterrâneas
para a Lagoa de Extremoz considerando todo fluxo
subterrâneo a montante da área de estudo foi avaliada em 0,238 m3/s ou 238 l/s (Melo et al, 2004).
As águas superficiais dos rios e riachos no
domínio da área de estudo também apresentam
uma íntima relação com as águas subterrâneas. O
mapa potenciométrico (figura 7) mostra o fluxo
subterrâneo na Zona Norte de Natal em direção a
Lagoa de Extremoz, rio Doce e Potengi, e, riacho
Olho D´água.
O Rio Doce limita a área de estudo no seu
setor norte num trecho de aproximadamente 12,0
km que se inicia no sangradouro da Lagoa de Extremoz e segue no sentido oeste-leste até a foz com o
Rio Potengi (próximo ao mar). O fluxo superficial a
jusante da lagoa é interrompido nos períodos de
maiores estiagens, porem a perenidade do rio é
mantida logo em seguida por descargas do fluxo
subterrâneo. As descargas do fluxo superficial do
Rio Doce são conhecidas em duas secções do rio,
designadas de S1 e S2 (Figura7): na seção S1, distanciada de 6,7 km da Lagoa de Extremoz, o fluxo
superficial apresentou uma descarga de 0,162 m3/s,
portanto uma contribuição média de 0,024
m3/s/km; a seção (S2), situada a cerca de 3,7 km do
ponto anterior, já na localidade da Redinha, forneceu uma descarga de 1,143 m3/s, em termos médios,
uma contribuição de 0,26 m3/s/km (Melo et al
2009).

gentes em direção a Lagoa de Extremoz e aos vales
dos rios Doce e Potengi. Esses corpos de águas superficiais apresentam, portanto, condições de efluência com relação às águas subterrâneas, ou seja, os
mesmos são alimentados por água subterrânea. Este
comportamento não parece mudar significativamente ao longo do tempo, conforme sugere o padrão do
fluxo subterrâneo em diferentes épocas (Melo et al
2009). Localmente, o comportamento do fluxo subterrâneo pode ser alterado em função do bombeamento de poços com a formação de superfícies fechadas (depressões).
A avaliação cuidadosa da configuração das
equipotenciais e das direções do fluxo subterrâneo
permite a caracterização de duas frentes principais
de escoamento: a frente de escoamento em direção
ao Rio
Doce e Lagoa de Extremoz, identificada
como Frente de escoamento Norte e a frente de
escoamento em direção ao Rio Potengi e riacho
Olho D’Água, identificada como frente de escoamento Sul, separadas por um divisor principal de
águas subterrâneas. As vazões do fluxo subterrâneo
natural nas diferentes direções foram obtidas a partir da Lei de Darcy, mediante a aplicação da equação: q = TiL, onde: q é vazão do fluxo subterrâneo
numa determinada direção (m3/s); T é transmissividade do aqüífero no setor ou faixa considerada
(m2/s); I é o gradiente hidráulico (%) e L é a frente
de escoamento (km). A vazão total do fluxo subterrâneo (Q), correspondente ao somatório das descargas parciais nas diferentes direções, foi bastante
próxima nas correspondentes datas de Abril 1997;
Outubro 2006 e Março 2008, ou seja, de 2,20; 1,87 e
1,91 m3/s, respectivamente (Melo et al 2009). Apesar da pequena diferença entre esses valores, observa-se que o menor valor obtido (1,87 m3/s) corresponde as medições efetuadas no mês de menor
precipitação pluviométrica (Outubro 2006).
Comportamento hidráulico observado nas relações
águas subterrâneas X águas superficiais
Os principais corpos de águas superficiais a
serem incluídos neste contexto, são as águas da Lagoa de Extremoz e Rio Doce, nos setores noroeste e
norte, e, o riacho Olho D´Agua e Rio Potengi, no
setor sul da área de estudo.
Um dos mais importantes aspectos da hidrologia de lagoas é a sua interação com as águas subterrâneas (Fetter, 2001). Esta interação desempenha
um papel importante no estabelecimento de balanço de água da lagoa ou de forma mais ampla no
balanço hidrogeológico de uma área. As lagoas ou

Recarga natural urbana e balanço hidrogeológico
A recarga de águas subterrâneas constitui
um parâmetro de fundamental importância no conhecimento e manejo adequado dos aqüíferos. Em
outras palavras, não se pode explotar e garantir o
uso sustentável de um aqüífero ou reserva de água
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Figura 7 - Mapa potenciométrico de Março 2008 (Melo et al, 2009).

os mecanismos existentes e criando novos mecanismos. Essas mudanças estão associadas em parte ao
processo de impermeabilização do terreno com
obras de engenharia que tendem a reduzir as taxas
de recarga das águas subterrâneas, e, em parte, a
estrutura urbana da cidade formada pela rede de
abastecimento de água, sistema de rede esgotos e
drenagem. Neste contexto, são feitas as seguintes
observações:

subterrânea sem o conhecimento dos mecanismos e
montante da recarga anual a que o mesmo é submetido.
Várias técnicas são disponíveis para quantificar recarga; entretanto a escolha de técnicas apropriadas é frequentemente difícil. Técnicas baseadas
em dados de águas superficiais e da zona insaturada
geralmente fornecem estimativas da recarga potencial, enquanto que aquelas baseadas em dados de
águas subterrâneas fornecem estimativas da recarga
real (Healy and Cook, 2002). As dúvidas associadas a
cada método corroboram a necessidade de aplicar
várias técnicas distintas para aumentar a confiabilidade nas estimativas da recarga. A ausência de dados
e o contexto hidrogeológico, podem, entretanto,
limitar esta possibilidade.
Em ambientes urbanos, como é o presente
caso, a recarga é bem mais difícil de ser avaliada
haja vista que a urbanização causa mudanças na
recarga natural das águas subterrâneas, modificando

a) É freqüente a existência de fugas na rede de
suprimento de água, o que influencia bastante no processo da recarga;
b) A ausência de rede de esgotos contribui para o aumento da recarga, mediante a infiltração dos mesmos no terreno, porém contaminado as águas subterrâneas;
c) As redes de esgotos são propensas a vazamentos e também contribui com a recarga e
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râneo natural. No presente caso a possibilidade de
recarga a partir dos corpos de água superficiais não
é considera, devido as condições de efluência que os
mesmos apresentam com relação as águas subterrâneas. Pelo principio da conservação das massas é
estabelecida a seguinte equação:

contaminação das águas subterrâneas, porem, em geral com extensão muito menor;
d) A disposição da rede de drenagem das águas
pluviais tem grande influência no processo
recarga, reduzindo substancialmente a recarga no caso da drenagem para drenos superficiais (rios) e para o mar ou contribuindo para manutenção da recarga mediante a
instalação de dispositivos de recarga artificial.

Rn = Q + Vexp - Ru
ou Rn = (Q+ Vexp) — (qe + qv),
onde: Rn é a recarga natural; Q é a vazão do fluxo
subterrâneo; Ru é a recarga urbana; Vexp é o volume
anual de água explotado; qe é a descarga dos esgotos; qv são as perdas de água na rede.
A equação anterior pode ser expressa por:

A recarga propiciada pelas descargas de efluentes domésticos além de contribuir para a contaminação das águas subterrâneas apresenta outra
influencia importante no contexto hidrogeológico,
que é a tendência em elevar o nível das águas subterrâneas ou as cargas hidráulicas. Nestas condições,
a recarga urbana no seu contexto geral tende a reduzir os possíveis efeitos de abaixamentos devido ao
processo de impermeabilização do terreno com a
conseqüente redução nas taxas de recarga e devido
a explotação das águas subterrâneas para fins de
suprimento. Diante dessas considerações, verifica-se
que na avaliação da recarga das águas subterrâneas
em ambientes urbanos tem-se a considerar a recarga
natural oriunda das precipitações pluviométricas e a
recarga urbana, que é a recarga propiciada pelas
descargas de efluentes urbanos lançadas na superfície ou sob a superfície do terreno; vazamentos de
rede de esgotos e vazamento em tubulações de suprimento de água (perdas de água na rede). A recarga urbana da Zona Sul da cidade de Natal foi
objeto de estudo por Melo & Queiroz (2001). A
recarga das águas subterrâneas do aquífero Barreiras no âmbito deste trabalho foi estimada através da
aplicação da lei de Darcy. A aplicação da lei de
Darcy, no caso de fluxos no meio saturado, é particularmente vantajosa quando o aqüífero é alimentado por várias fontes. As dificuldades ou imprecisões na aplicação deste método são apontadas pela
susceptibilidade de ocorrência de fluxos verticais.
No caso de fluxos de mais de um ano o método vai
fornecer uma boa estimativa da recarga (Lerner;
Issar; and Simmers, 1990).
Em sistemas aqüíferos livres, não influenciados por atividades antrópicas, suas potencialidades
estão condicionadas principalmente as infiltrações
diretas das águas de chuva, cujo volume efetivamente infiltrado restituem as reservas de águas subterrâneas que se perdem nos escoamentos naturais e
explotação por poços e, também, alimentam o fluxo
subterrâneo. Por definição, em condições de equilíbrio, sem considerar a explotação por poços, a infiltração eficaz é equivalente a vazão do fluxo subter-

Rn = Q +Vexp — (0,90Vf + 0,40Vs)
Onde: qe = 0,90Vf e qv = 0,40Vs
Sendo Vf , o volume faturado, que corresponde a
60% do volume de suprimento (Vs).
Unidades em m3/ano ou mm/ano.
Tomando por base a medição efetuada em
Outubro 2006, a vazão do fluxo subterrâneo (Q)
obtida na área de estudo é da ordem de 1,87 m3/s o
que equivale a aproximadamente 56,1x106 m3/ano.
Os recursos explotados anualmente (Vexp) no aqüífero Barreiras foram da ordem de 17,9x106 m3/ano,
assim sendo o volume de água efetivamente infiltrado anualmente no terreno admitindo condições de
equilíbrio e incluindo a recarga urbana é da ordem
de 74,0 de m3/ano.
O volume total do suprimento de água para
a Zona Norte de Natal (Vs) é 39,8 x106 de m3/ano,
incluindo água superficial e água subterrânea. O uso
consumptivo ou que é efetivamente consumido é da
ordem de 10%, de forma que o volume de água que
é descarregado em direção as águas subterrâneas
(qe) é de 90% do volume faturado (Vf), avaliado em
21,4 milhões de m3/ano, sabendo que Vf corresponde a 60% de Vs. As perdas de água na rede (qv)
segundo informações da Companhia de Águas e
Esgotos do Rio Grande do Norte são da ordem de
40% do total do suprimento de água, atingindo,
portanto o montante de 15,9 milhões de m3/ano.
Portanto, a recarga urbana (Ru) foi estimada em
37,3 milhões de m3/ano.
Nessas condições, desde que a recarga total
é de 74,0x106 milhões de m3/ano, a recarga natural
proveniente de águas das precipitações pluviométricas (Rn) é de 36,7 milhões de m3/ano ou 524
mm/ano, o que corresponde aproximadamente a
30% das do total precipitado de 1660 mm/anuais.
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Figura 8 - Nitrato nas águas subterrâneas do aquífero Barreiras na Zona Norte de Natal (Setembro 2006).

poços do sistema público de captação d’água ser
abandonados devido ao teor de nitrato elevado nas
suas águas. A estratégia utilizada pela companhia de
abastecimento público para manter a água dentro
de uma qualidade aceitável é utilizando o processo
de diluição. Condição esta, que não tem evitado a
distribuição de águas contaminadas em alguns setores da cidade.
A contaminação por nitrato está condicionada aos seguintes elementos: maior densidade
populacional, maior tempo de atividade urbana,
maior vulnerabilidade do sistema hidrogeológico e a
potencialiazação do fluxo subterrâneo oriundo de
áreas já contaminadas. A contaminação das águas
subterrâneas por nitrato tem se revelado como um

CONTAMINAÇÃO DAS ÁGUAS
SUBTERRÂNEAS POR NITRATO
A recarga urbana proveniente dos esgotos
está contaminando as águas subterrâneas localizadas
sob o domínio da cidade por compostos de nitrogênio. O processo de contaminação encontra-se num
estágio bastante acentuado e tem sido motivo de
preocupação por parte da população que a consume, já que em uma área expressiva da cidade os
teores de nitrato são superiores ao limite estabelecido pela Organização Mundial da Saúde de 10 mgL
de N ou 45 mg/L de NO3. Existem vários casos de
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A medida de manejo proposta para atender
a este objetivo continua sendo a identificação de
áreas produtoras de captação de águas subterrâneas
fora dos limites urbanos, porem à distâncias suficientes que reúnam condições hidrogeológicas e ambientais favoráveis, deixando de certa forma os aspectos econômicos para análise posterior. De conformidade com a estratégia definida, o novo recurso
de água subterrânea a ser disponibilizado deverá
propiciar uma oferta de água suficiente que atenda
as necessidades atuais e futuras da população.
Diante dos riscos de contaminação das águas subterrâneas por atividades agrícolas e pela
disposição local de efluentes domésticos ou outras
atividades que possam afetar as águas subterrâneas
urge a necessidade de adoção de medidas visando a
proteção desses recursos nas áreas a serem identificadas como potencialmente produtoras.
A adoção de medidas de restrição e controle
deve ser antecedida de estudos hidrogeológicos
comprobatórios das reais possibilidades hidrogeológicas do aqüífero Barreiras nas áreas especificadas
para fazer face ao abastecimento pretendido.

processo cumulativo e praticamente irreversível
(Melo 1995).
De acordo com a amostragem de 23 poços
realizada em Outubro 2006 (Melo et al, 2006) as
concentrações de nitrato são baixas na região do
Distrito Industrial de Natal, com valores de nitrato
inferiores a 2 mg/L de NO3-N; Moderadas, na região da Redinha até Lagoa Azul, com concentrações
de 2 a 10m/L de NO3-N e, elevadas a muito elevadas, em toda a região sul incluindo potengi e Igapó,
e em domínios localizados de Pajussara, Gramoré e
Lagoa Azul, cujas concentrações vão de 10 a mais de
20 mg/L NO3-N (Figura 8). Observe que a área com
rede de esgotos é pequena, abrangendo apenas
parte dos Bairros de Amarante, Jardim Loia e Igapo,
e, também no Distrito Industrial.

DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS
DE MANEJO DOS RECURSOS HÍDRICOS
SUBTERRÂNEOS
A descontaminação de aqüíferos contaminados por nitrato é reconhecidamente um processo
bastante difícil, de custo elevado e quase sempre não
fornece resultados satisfatórios. Diante disto, a definição de estratégias de manejo das águas se apresenta como a medida factível na solução de problemas
de abastecimento.
O aumento da oferta de água subterrânea
tem sido uma preocupação constante por parte da
Companhia de
Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte
(CAERN). Isto porque o elevado nível de contaminação das águas subterrâneas da Zona Norte de
Natal tem frustrado de forma acentuada a perfuração de poços tubulares buscando maximizar o uso
das águas subterrâneas potáveis. Diante deste quadro, a referida Empresa tomou a iniciativa de perfurar poços fora dos limites urbanos e periurbanos da
Zona Norte de Natal. O resultado disso foi a perfuração recentemente de quatros poços tubulares,
penetrando o aqüífero Barreiras, a margem esquerda do Rio Doce que serão integrados ao sistema
geral de captação. Verificou-se que a bateria de poços formada apresenta uma capacidade de produção
de 350 m3/h com águas isentas de nitrato.
Essa oferta adicional de água, entretanto
apenas reduz localmente ou setorialmente o problema, verificando-se, portanto a necessidade de
adoção de medidas que levem a garantia do suprimento de água potável com sustentabilidade.

CONCLUSÕES
O desenvolvimento urbano da Zona Norte
da cidade de Natal ocorreu nos últimos anos numa
proporção muito elevada e a estrutura urbana que
engloba o abastecimento de água, rede de esgotos e
drenagem muito pouco evoluiu. Em razão disso os
problemas ambientais associados aos recursos hídricos, em especial a qualidade das águas são muito
elevados, pondo em risco a saúde da população. De
fato, as atividades do desenvolvimento urbano, principalmente o sistema de disposição local de esgotos
domésticos tem contaminando as águas subterrâneas da Zona Norte por nitrato. O processo de contaminação já atingiu grandes proporções, o que tem
levado a desativação de poços e a perfuração de
novos poços que muitas vezes não chegam a serem
utilizados devido ao mesmo problema. As intervenções postas em prática pela companhia responsável
pelo abastecimento Público (CAERN) na solução
dos problemas de contaminação e de maximização
da oferta d´água tem contribuído apenas na solução
de problemas localizados ou setoriais.
Em ambientes urbanos, como é o presente
caso, a recarga das águas subterrâneas é bem mais
difícil de ser avaliada haja vista que a urbanização
causa mudanças na recarga natural das águas subterrâneas, modificando os mecanismos existentes e
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criando novos mecanismos. Essas mudanças estão
associadas em parte ao processo de impermeabilização do terreno com obras de engenharia que tendem a reduzir as taxas de recarga das águas subterrâneas, e, em parte, a estrutura urbana da cidade
formada pela rede de abastecimento de água, sistema de rede esgotos e drenagem. A recarga propiciada pelas descargas de efluentes domésticos além de
contribuir para a contaminação das águas subterrâneas apresenta outra influencia importante no contexto hidrogeológico, que é a tendência em elevar o
nível das águas subterrâneas ou as cargas hidráulicas. Nestas condições, a recarga urbana no seu contexto geral tende a reduzir os possíveis efeitos de
abaixamentos devido ao processo de impermeabilização do terreno com a conseqüente redução nas
taxas de recarga e devido a explotação das águas
subterrâneas para fins de suprimento.
A estratégias de manejo visando a garantia
do suprimento hídrico da população da Zona Norte
de Natal com água potável abrange a identificação
de áreas produtoras fora dos limites urbanos e periurbanos que permitam a maximização da oferta de
água. O novo recurso a ser disponibilizado deverá
propiciar uma oferta de água suficiente que atenda
as necessidades atuais e futuras da população.
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Hydrogeological Evaluation of The North Zone of
Natal City and The Problems Associated With Urban Development
ABSTRACT
The Natal City North Zone has a population of
about 300,000 inhabitants and it is supplied by a system
composed by groundwater and surface water (Extremoz
Lake). The exploitable resources of the lagoon are almost
exhausted, which has led to an increasing demand for
groundwater. This water, however, is heavily contaminated
by nitrate due to local disposal of domestic sewage, which
creates a delicate situation for supplying drinking water to
the population. The purpose of this article is the evaluation
of the area hydrogeology and groundwater contamination
by nitrate, as the foundation for defining strategic
measures aimed at solving the problem presented. The
alternative proposal to meet this goal is the identification of
areas for groundwater abstraction outside urban limits
fulfilling favorable hydrological and environmental conditions. The new groundwater resource should be available to
provide a sufficient water supply that meets the current and
future needs of the population.
Key words: Urban recharge, nitrate, Water supply.
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RESUMO
A construção de barramentos ao longo dos rios causa muitas alterações no meio envolvido. Entre esses impactos,
tem-se a formação de uma barreira que impede o deslocamento do habitat aquático, interferindo, principalmente, na reprodução das espécies migratórias. Na tentativa de mitigar esse efeito, em muitas barragens, verifica-se a necessidade da implantação de mecanismos de transposição de peixes (MTP). Entre esses MTP têm-se as escadas para peixes que, quando empregadas
e projetadas adequadamente, possibilitam a livre circulação das espécies. As escadas/passagens para peixes apresentam diferentes geometrias, de acordo com características natatórias dos peixes, altura do obstáculo e vazões disponíveis. Neste trabalho, avaliam-se as características do escoamento em uma escada do tipo ranhura vertical. Realizaram-se ensaios em um
modelo com 0,60 m de largura, 0,60 m de profundidade, 9 m de comprimento e 6% de declividade, onde se representa, na
escala 1:5, parte da escada para peixes instalada na UHE Igarapava (Minas Gerais). Foram realizadas medições da profundidade do escoamento, das pressões junto ao fundo e das velocidades do escoamento, em uma das bacias da estrutura,
para três descargas. A região da ranhura na bacia onde ocorre a passagem da água entre bacias consecutivas foi estudada
detalhadamente, já que representa uma região de passagem obrigatória e onde se esperam as maiores velocidades. Os resultados deste trabalho foram divididos em duas partes: (1) os parâmetros médios do escoamento e (2) características turbulentas
do escoamento. Neste artigo, que representa a parte 1, são apresentados parâmetros adimensionais do escoamento e mostramse através de campos de isolinhas as características da profundidade do escoamento, das pressões e das velocidades médias do
escoamento. Os resultados permitem caracterizar o comportamento médio do escoamento nessa estrutura e definir adimensionais importantes no dimensionamento dessas estruturas, entre eles, o coeficiente de descarga e a vazão adimensional. Quanto
às velocidades do escoamento, verifica-se que estas não se alteram em função da descarga e da profundidade do escoamento,
sendo a posição na bacia o principal fator que interfere. As velocidades máximas chegam, transpondo para o protótipo, a 2,0
m/s, sendo que predominam as componentes horizontais. As componentes verticais não ultrapassam 0,7 m/s (no protótipo)
em regiões isoladas. Uma análise que confrontou os campos de velocidade na estrutura e as velocidades características de
algumas espécies presentes na ictiofauna brasileira demonstrou que há regiões do escoamento que podem representar barreiras
ao livre deslocamento dessas espécies.
Palavras—chave: escadas para peixes, mecanismos de transposição de peixes, velocidades, parâmetros hidráulicos, dissipação
da energia.

ceram devido às características do local: velocidade
da corrente, profundidade da água, natureza do
leito e das margens, possibilidade de movimentação,
regime do rio e qualidade da água. Qualquer mudança nessas características provoca uma alteração

INTRODUÇÃO
Cada parte de um rio constitui o habitat de
determinadas espécies de peixe, que aí se estabele-

135

Estudo Experimental das Características do Escoamento em Escadas para Peixes do Tipo Ranhura Vertical –
Padrões Gerais do Escoamento

trabalhos encontrados na literatura relacionados à
caracterização hidráulica do escoamento.

ou redistribuição da população de peixes (CBDB,
1999).
Por esses motivos, durante a fase de planejamento de um barramento deve-se estudar a ictiofauna local, buscando conhecer as suas características reprodutivas, alimentares, natatórias e migratórias, para que sejam tomadas medidas no sentido da
conservação da vida aquática.
As medidas para atenuação do impacto no
meio aquático incluem a implantação ou planejamento de mecanismos de transposição de peixes
(MTP) para a operação durante toda a vida útil do
barramento. Os mecanismos de transposição de
peixes são estruturas ou sistemas que possibilitam a
migração da ictiofauna entre as partes de jusante e
montante de uma barragem, sendo muito importantes, principalmente, por permitir a reprodução dos
peixes de piracema que se deslocam em direção às
cabeceiras dos rios nesse processo. Os MTP, de uma
forma geral, podem ser escadas/passagens para
peixes, eclusas, elevadores ou sistemas de captura,
transporte e soltura.
Muitos dos MTP apresentam projetos inadequados, com base em critérios internacionais, que
não consideram parâmetros biológicos locais, por
falta de informações da ictiofauna, por exemplo,
e/ou são operados incorretamente, resultando em
dispositivos ineficientes.
O conhecimento da capacidade natatória
dos peixes e das condições hidráulicas das estruturas
é essencial para o desenvolvimento de critérios de
projeto adequados para escadas/passagens para
peixes. Além das velocidades médias, as características da turbulência do escoamento devem ser avaliadas. Acredita-se que existem níveis ótimos de turbulência para os peixes migratórios (Odeh et al., 2002).
Lupandin (2005) estudou o efeito da turbulência no
comportamento natatório da espécie Perca fluviatilis,
concluindo que a turbulência pode diminuir os
índices de locomoção, afetando com maior severidade os indivíduos menores.
Neste contexto, verifica-se a necessidade de
novos estudos em modelos de MTP, através da caracterização hidráulica, avaliando além das componentes médias do escoamento, os parâmetros da
turbulência, buscando subsídios para relacionar
esses fatores com as preferências biológicas.

Escadas para Peixes do Tipo Ranhura Vertical
A primeira escada para peixes do tipo ranhura vertical foi construída em 1943, na Hell’s
Gate, no Rio Fraser, Canadá (Clay, 1995). Uma escada para peixes do tipo ranhura vertical consiste
em um canal retangular, inclinado, dividido por
defletores formando várias bacias (Rajaratnam et al.,
1986). A água escoa de uma bacia a outra passando
por ranhuras verticais. O escoamento forma um jato
na ranhura e a energia deste é dissipada pela mistura da água na bacia (Wu et al., 1999), como pode ser
observado no esquema da Figura 1a. Geralmente há
duas regiões de recirculação, adjacentes ao jato
principal, onde se formam zonas de descanso. Segundo Clay (1995), a velocidade da água nas ranhuras deve ser inferior à velocidade de explosão das
espécies e a velocidade na bacia deve ser menor que
a velocidade de cruzeiro. No entanto, essas proposições têm sido discutidas, sendo que a maioria dos
pesquisadores considera que a utilização da velocidade de explosão na passagem pelas ranhuras levaria os indivíduos à fadiga ao longo do percurso.

(a)

(b)

BREVE REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Figura 1 — Escada para peixes com ranhuras verticais:
(a) Vista de uma bacia com as linhas de fluxo principais
e (b) Esquema de uma escada para peixes do tipo
ranhura vertical.

Na sequência apresentam-se algumas informações sobre as passagens/escadas para peixes do
tipo ranhura vertical, remetendo-se aos principais
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da ranhura (neste caso m = 2, porque há fluido contornando o jato principal dos dois lados).

As escadas para peixes com ranhuras verticais são mais adequadas para peixes que nadam na
corrente (não saltadores), pois estas apresentam a
capacidade de adaptação às variações de nível maior
do que as do tipo soleira vertedoura. Essas estruturas
podem apresentar diferentes tamanhos e disposição
das ranhuras, dependendo da capacidade natatória
dos peixes que irão utilizá-la. A Figura 1b apresenta
a configuração geral de uma escada para peixes do
tipo ranhura vertical. A definição da geometria desses mecanismos deve ser realizada através de estudos
hidráulicos considerando a ictiofauna do local de
implantação.

Coeficiente de Cisalhamento
O coeficiente de cisalhamento (Cf) pode ser
obtido através da Eq. (2).
Dissipação da Energia

Coeficiente de Descarga

Bell (1973) apud Bell (1990) propôs, pela
primeira vez, a associação de um critério para definir o máximo escoamento em uma passagem para
peixes. Bell sugeriu que a máxima dissipação de
energia dentro da bacia deveria ser de 0,191 kW/m³.
Muitos autores utilizam esse parâmetro como indicador da turbulência do escoamento, inclusive associando determinadas faixas de potência dissipada
por unidade de volume a certos tipos de peixes.
A potência dissipada por unidade de volume
(PV) na bacia pode ser obtida pela Eq. (3):

O coeficiente de descarga (Cd) pode ser obtido pela equação (1):

PV 

Parâmetros Hidráulicos
Na sequência serão apresentados alguns parâmetros adimensionais que geralmente são úteis na
fase de dimensionamento das escadas para peixes.

Cd 

Q
b0 y 2gh

Q    h
Q    h

volume do tanque
B  L  hm

(3)

onde: Q é a vazão;  o peso específico da água; h o
desnível entre piscinas; B a largura da bacia; L o
comprimento da bacia e hm a profundidade média
do escoamento.

(1)

sendo: Q a vazão; b0 a largura da abertura entre os
septos; y a profundidade do escoamento na parte
de montante da ranhura; g a aceleração da gravidade e h a perda de energia entre duas bacias consecutivas, podendo ser dada pelo desnível entre bacias
consecutivas, desprezando-se a diferença entre as
energias cinéticas.
A suavização das formas da ranhura a montante aumenta o coeficiente de descarga dessas estruturas. Segundo Larinier (2002), esse valor varia
entre 0,65 e 0,85.

Profundidade do Escoamento
A profundidade do escoamento dentro da
bacia é responsável por garantir o conforto para o
peixe ao longo da transposição. Valores mínimos
devem ser observados para que os possíveis obstáculos dentro da escada, como pedras, não criem regiões com velocidades de fluxo muito elevadas e/ou
situações com elevada aeração.

Vazão Adimensional

Velocidades

A vazão adimensional (Q*) pode ser obtida
através da equação (2):

A velocidade do escoamento é um dos parâmetros mais importantes de uma escada para peixes. Dentro da estrutura devem existir regiões de
descanso (baixas velocidades) e, ainda, deve haver
um fluxo suficientemente atrativo para o peixe,
indicando o caminho a seguir. No entanto, as velocidades máximas devem obedecer a certos limites,
relacionados à capacidade natatória dos peixes, para
assegurar que seja possível a transposição pela escada, sem que ocorra a fadiga excessiva dos indivíduos.

Q* 

Q
gS0b0

5



hm
b0

2
mCf

(2)

sendo: hm a profundidade média do escoamento; S0
a declividade do canal; Cf o coeficiente de cisalhamento; m um coeficiente que depende da geometria
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A estrutura do modelo é composta por um
canal com declividade do fundo (S0) igual a 6%,
com aproximadamente 9,0 m de comprimento e
0,60 m de largura (Figuras 2a e 2b). As bacias possuem 0,60 m de largura (B) e 0,60 m de comprimento (L). A Figura 2c apresenta uma vista geral do
sistema. A passagem da água entre as bacias consecutivas ocorre por uma ranhura vertical com uma
abertura (b0) de 0,08 m entre um septo maior e
outro menor (Figura 2d).
O canal é alimentado por uma tubulação
que, com o auxílio de uma bomba operada em conjunto com um inversor de frequência, leva a água de
um reservatório inferior até a entrada do canal (parte mais elevada). Desde a parte de entrada da água
no canal até o primeiro septo há uma distância de
2 m. Ao longo desse trecho há um tranquilizador
com 0,20 m de comprimento, formado por tubos de
PVC de 50mm de diâmetro, dispostos em forma de
colmeia ao longo de toda seção transversal do canal.
Após o último septo, tem-se uma distância de 1,50 m
até a comporta no final do canal, que verte água
para o reservatório inferior. A comporta foi usada
para regular o nível de jusante de modo a garantir
vazão e lâmina d’água semelhantes às encontradas
no protótipo na bacia de controle.

INSTALAÇÃO EXPERIMENTAL E MÉTODOS
Descrição da estrutura
O trabalho experimental foi realizado no
Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul e reproduz 9 bacias
da escada para peixes da UHE de Igarapava na escala geométrica 1:5 (Figura 2).

(a)

Equipamentos e Metodologia

(b)

Neste trabalho foram realizadas medições
da profundidade do escoamento, de pressões no
fundo do canal e de velocidades em uma malha
tridimensional na bacia central do canal, considerada a bacia de controle. Na sequência, apresenta-se
uma breve descrição sobre os equipamentos utilizados nesses ensaios, a metodologia adotada de ensaio
e análise dos dados.
Medições de profundidade

(c)

A avaliação da profundidade do escoamento
foi realizada utilizando uma ponta limnimétrica fixa
em um suporte de madeira móvel sobre o canal, que
permite o posicionamento da mesma nos diferentes
pontos de medição. As características de ondulação
da superfície livre do escoamento exigiram a utilização de um dispositivo auxiliar na definição da superfície d’água média. Foi utilizado junto à ponta limnimétrica um transistor para detectar a resistência
da água, mesmo com baixa condutividade, e um
LED (“light emitting diode”) como sinalizador. A
medida da profundidade média do escoamento foi
definida, visualmente, a partir do sinalizador mencionado. Considera-se como a medida de profundi-

(d)
Figura 2 — Modelo reduzido utilizado no estudo: (a) Esquema geral; (b) Planta baixa; (c) Imagem das instalações;
(d) Detalhes da estrutura (dimensões em centímetros).
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dade do escoamento, em cada ponto, aquela obtida
na posição em que o sinalizador acende/apaga em
intervalos regulares.

(a)

(b)

Figura 4 — Medição de pressão: (a) transdutor de pressão sensores piezoresistivos (escala em cm); (b) quadro de
piezômetros.

Figura 3 — Ponta limnimétrica fixada ao carrinho
móvel sobre o canal.

Medições de velocidades
As medições de velocidade foram realizadas
com um velocímetro acústico Doppler (ADV) da
marca Sontek (Sontek/YSI 16-MHz MicroADV).
As medições de velocidade foram realizadas
em uma malha tridimensional na bacia de controle.
Realizaram-se medições de velocidades em 5 planos
paralelos ao fundo do canal, um deles próximo ao
fundo (1 cm do fundo), e os outros afastados do
fundo 10%, 25%, 50% e 80% da profundidade média do escoamento (hm). Em cada um desses planos
realizaram-se, no mínimo, medições em 130 pontos
(Figura 5a), totalizando 700 pontos de medição na
bacia, para cada descarga. Um estudo complementar foi realizado na região da ranhura vertical, sendo
esta uma região crítica na passagem dos peixes e,
provavelmente, onde ocorre a velocidade máxima. A
Figura 5b mostra o detalhe em planta da região da
ranhura, sendo que ali foram medidas velocidades
nas seguintes profundidades (a partir do fundo):
1 cm, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 e 80% da profundidade média do escoamento. A aquisição dos dados
foi realizada utilizando o programa HorizonADV,
recomendado pelo fabricante do ADV (HorizonADV, 2005). Durante a realização dos ensaios, foi
medida a temperatura da água, sendo esta informada no programa de aquisição de dados. A salinidade
não foi medida, sendo considerada igual a zero para
todos os ensaios realizados.
Para o posicionamento do equipamento no
interior da bacia de medição construiu-se um carrinho móvel sobre o canal que permite ao ADV ser
deslocado para qualquer das posições de medição.
O sistema de medição Doppler apresenta
um “ruído” que é inerente ao processo. De acordo
com recomendações dos fabricantes, devem ser
seguidos alguns cuidados durante a realização dos

Pressões

A medição da pressão no fundo do canal foi
realizada através da utilização de transdutores elétricos piezoresistivos de pressão (Figura 4a), para valores instantâneos, e piezômetros convencionais (Figura 4b), para verificação dos valores médios.
Os piezômetros foram construídos com tubos de vidro de 10 mm de diâmetro, ligados por
meio de tubos flexíveis de PVC cristal (diâmetro
interno = 1,5 mm; diâmetro externo= 3 mm) às tomadas de pressão localizadas no fundo do canal.
Os sensores de pressão utilizados neste trabalho apresentam as seguintes características: marca
Hytronic, modelo TM25 com faixa de trabalho de
2 psi (~1400 mmca), distribuídos da seguinte maneira: 1,0 a 1,0 psi; 0,5 a 1,5 psi e 1,5 a 0,5 psi, com
erro de fundo de escala igual a 0,25 %
(3,5 mm.c.a.).
Todos os transdutores de pressão foram
submetidos, periodicamente, a um processo de calibração estática, relacionando medições de tensão a
diversas alturas de colunas de água (P/).
No total foram distribuídos 175 pontos para
as tomadas de pressão. Os ensaios de medição de
pressão instantânea foram realizados a uma frequência de aquisição de 50 Hz, com duração de 360
segundos, totalizando 18.000 valores de pressão
instantânea para cada tomada de medição. Os ensaios foram realizados em várias campanhas com a
utilização de, no máximo, 10 sensores simultaneamente.
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ensaios. O fabricante (Sontek, 2001) alerta que,
além da existência de ruído branco no sinal, inerente ao processo de medição, algumas condições do
escoamento, como aeração e turbulência elevada,
podem prejudicar o sinal, sendo recomendada a
aplicação de um filtro às séries de dados.

Quadro 1 — Resumo das condições do escoamento nas
medições realizadas.
Condição
Vazão no
modelo 1:5
(m3/s)
Vazão
correspondente
em protótipo
(m³/s)
hm (m) no
modelo
h (m) no
modelo
Fr *
* Fr  V

1

2

3

0,02165

0,02451

0,02916

1,21

1,37

1,63

0,380

0,398

0,470

0,04

0,04

0,04

0,35

0,36

0,35

ghm , onde V é a velocidade média medida na seção da

ranhura e hm é profundidade média do escoamento.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

(a)

Parâmetros hidráulicos
A seguir são apresentadas as avaliações dos
parâmetros hidráulicos em comparação com os
dados de outros pesquisadores, obtidos em modelos
de escadas para peixes de ranhura vertical semelhantes à avaliada neste estudo.
Coeficiente de Descarga
A Figura 6 apresenta os coeficientes de descarga obtidos neste estudo, comparando-os com o
valor medido na escada da UHE de Igarapava por
Viana (2005), os valores obtidos por Coletti (2005)
em um modelo dessa estrutura na escala 1:20 e os
dados em modelos de Rajaratnam et al. (1986) e
(1992). Dos dados de Rajaratnam et al. (1986) e
(1992), escolheram-se para comparação os resultados referentes às geometrias 1, 16 e 18, que apresentam as configurações mais próximas da avaliada
neste estudo. Os dados obtidos por Coletti (2005),
Viana (2005) e neste estudo correspondem a ensaios
realizados em diferentes escalas de uma mesma
estrutura (o modelo utilizado neste estudo é quatro
vezes maior que o utilizado por Coletti e cinco vezes
menor que o protótipo, da avaliação de Viana). Os
pontos correspondentes aos ensaios do presente
trabalho encontram-se com a mesma tendência e
dispersão dos demais autores, sendo que os valores
medidos no modelo e no protótipo, para a mesma

(b)
Figura 5 — Pontos de medição de velocidade: (a) na bacia;
(b) detalhe na região da ranhura (dimensões em cm).

A partir da avaliação de diferentes filtros,
optou-se pela utilização do filtro PSTM (Phase-Space
Thresholding Method), desenvolvido por Goring e
Nikora (2002) e modificado e implementado no
programa WinADV por Wahl (2003).
Condições dos Ensaios
Foram realizados ensaios para três vazões,
de acordo com as condições apresentadas no Quadro 1. A menor vazão considerada representa a condição de medições realizadas em protótipo, por
Viana (2005), e as outras duas descargas representam os valores mínimo e máximo de projeto para a
escada da UHE de Igarapava.
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relação hm/b0, indicam o mesmo comportamento
em ambas as estruturas.

40
35
30
25

Q*

1
0.8

20
15
10

Cd

0.6

5

0.4

0
0

Presente estudo
Protótipo (a partir de Viana, 2005)
Rajaratname al. (1986), desenho 1, 10%
Rajaratnamet al. (1992), desenho 16, 5%
Rajaratnamet al. (1992), desenho 18, 10%
Coletti (2005)

0.2

3

3

6

9

9

12

Presente estudo
Protótipo (a partir de Viana, 2005)
Rajaratnamet al. (1986), desenho 1, 10%
Rajaratanmet al. (1992), desenho 16, 5%
Rajaratnamet al. (1992), desenho 18, 10%
Puertas et al. (2004), desenho T1
Puertas et al. (2004), desenho T2
Coletti (2005)

0
0

6

hm/b0

12

hm/b0

Figura 7 — Vazão adimensional comparada com
resultados da literatura.

Figura 6 — Coeficientes de descarga obtidos neste estudo
comparados com o valor medido em protótipo (Viana,
2005), os dados de Rajaratnam et al. (1986) e Coletti
(2005), onde hm é a profundidade média na bacia e b0 é a
largura da ranhura (na figura declividade das estruturas
em percentual).

Coeficiente de Cisalhamento
Os valores do coeficiente de cisalhamento
apresentam-se na Figura 8. Esses valores são levemente superiores aos dados apresentados pelos demais pesquisadores, apresentando uma boa concordância com a medição em protótipo.
Esta análise dos parâmetros hidráulicos: Cd,
Q* e Cf, para as vazões avaliadas neste estudo, demonstra uma boa concordância com os dados e
proposições da literatura. O valor obtido no protótipo, comparado aos parâmetros medidos no modelo, para a mesma relação hm/b0, confirma o comportamento semelhante nas duas estruturas.

O valor médio do coeficiente de descarga
na avaliação realizada no modelo na escala 1:5 ficou
em torno de 0,82, que é inferior ao valor teórico
utilizado no projeto da escada para peixes da UHE
de Igarapava, de 0,93, no entanto, a medição em
protótipo, por Viana (2005), também aponta valores
do coeficiente de descarga inferiores aos considerados no projeto.
Vazão Adimensional
Os resultados desse parâmetro são apresentados na Figura 7. Além da comparação com o valor
medido em protótipo (Viana, 2005) e com os resultados em modelo dos autores Rajaratnam et al.
(1986) e (1992) e Coletti (2005), os dados deste
estudo foram confrontados com as proposições de
Puertas et al. (2004). Puertas et al. (2004) avaliaram
duas geometrias de escadas para peixes com ranhura vertical, semelhantes aos desenhos 6 e 16 de Rajaratnam et al. (1992). Os valores encontrados neste
trabalho
estão
entre
os
diferentes
dados/proposições, sendo levemente inferiores à equação proposta por Coletti (2005) e aos dados de
Rajaratnam et al. (1986), com boa concordância
com o ponto medido no protótipo e um pouco superiores à curva proposta por Puertas et al. (2004),
sendo que a geometria denominada T1 é a que mais
se aproxima do caso aqui estudado.

0.5

Presente estudo
Protótipo (a partir de Viana, 2005)
Coletti (2005)
Rajaratnamet al. (1986), desenho 1, 10%
Rajaratnamet al. (1992), desenho 16, 5%
Rajaratnamet al. (1992), desenho 18, 10%

0.4

Cf

0.3

0.2

0.1

0
0

3

6

9

12

hm/b0

Figura 8 — Coeficiente de cisalhamento comparado
com dados da literatura.
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menor que o aqui avaliado (escala 1:5). A amplitude
das pressões médias obtidas neste estudo é inferior à
observada por Coletti (2005), obedecendo às leis de
semelhança adequadas. Coletti (2005) verificou no
campo de pressões médias a formação, na região da
recirculação maior, de duas zonas diferentes: uma
com valores de pressão maiores que a média e outra
com valores inferiores, o que não foi encontrado
neste trabalho. A região a montante da ranhura
apresenta valores de pressão maiores, que diminuem bruscamente com a passagem pela abertura,
observado neste trabalho e por Coletti (2005), seguindo o comportamento das variações da profundidade do escoamento.
As Figuras 9b, 9c e 9d apresentam a variação, no interior da bacia, de alguns momentos de
distribuição estatística obtidos a partir das séries
temporais de pressão. Observa-se, como encontrado
por Coletti (2005), que a região do jato apresenta
valores de desvio padrão maiores que os presentes
nas regiões de recirculação. Analisando os campos
dos coeficientes de assimetria e curtose, observa-se
que é na região do jato que os valores se afastam
mais do comportamento característico de uma distribuição normal.

Dissipação de Energia
A potência dissipada por unidade de volume
tem sido utilizada para expressar o grau de agitação
do escoamento dentro das bacias das escadas para
peixes. Observa-se (tabela 4) que para a estrutura
analisada neste trabalho, a potência dissipada por
unidade de volume fica entre 138,7 e 151,1 W/m³
(em protótipo), dentro da faixa recomendada por
Bell (1973) apud Bell (1990), onde coloca que esse
valor não deve exceder 191 W/m.

Tabela 4 — Principais características das descargas testadas

Modelo Escala 1:5 (Protótipo 1:1)
Q (m³/s)
hm (m)
h (m)
0,02165
0,380
0,04
(1,21)
(1,90)
(0,20)
0,02451
0,398
0,04
(1,37)
(1,99)
(0,20)
0,02916
0,470
0,04
(1,63)
(2,35)
(0,20)

PV (W/m3)
62,04
(138,7)
67,06
(149,9)
67,56
(151,1)

Profundidade do Escoamento e Pressões
Velocidades Médias
A avaliação da profundidade do escoamento
pode ser obtida a partir das medições na superfície
do escoamento, utilizando a ponta limnimétrica ou,
indiretamente, através das pressões médias. A Figura
9a mostra os resultados de pressão média distribuídos dentro da bacia de controle. Observou-se, para
as diferentes descargas, o mesmo tipo de comportamento quanto às profundidades do escoamento
dentro da bacia. A profundidade do escoamento é
maior na parte de montante do septo maior e a
montante da ranhura, na região de aproximação.
Ao passar pela ranhura, observa-se o rebaixamento
da superfície d’água de forma acentuada, como
esperado, já que há o aumento da velocidade nessa
região. Avaliando as seções transversais à bacia, temse que na região do jato principal as profundidades
são menores em relação às regiões de recirculação.
Observando-se o comportamento da superfície livre
obtido por Pena (2004), para declividades do canal
de 5,7% e 10,0%, verifica-se que, mesmo com geometrias diferentes, as características gerais são semelhantes as desta estrutura.
A seguir apresentam-se os resultados obtidos
para a vazão correspondente à estudada por Coletti
(2005) em um modelo na escala 1:20, quatro vezes

A avaliação dos campos de velocidades médias é fundamental para a definição das características principais do escoamento. A visualização do
campo de velocidades médias auxilia na definição
do padrão do escoamento dentro da bacia e na caracterização das magnitudes e distribuição dos vetores velocidade. Nessa fase podem ser identificados
determinados comportamentos do fluxo, como
regiões de recirculação, zonas com velocidades elevadas, entre outros, que dificultam ou impossibilitam a utilização da escada para peixes por certos
indivíduos.
A Figura 10 apresenta os campos de velocidades em planos paralelos ao fundo do canal para
uma das descargas ensaiadas. Os vetores indicam as
componentes em planos horizontais e em escalas de
cores são representadas as componentes verticais de
velocidade. Nas três vazões ensaiadas para as diferentes profundidades do escoamento observa-se a
formação de um jato principal, caracterizado pelo
fluxo entre ranhuras consecutivas, onde as velocidades são maiores, conforme já observado em estudos
anteriores em escadas para peixes do tipo ranhura
vertical: Rajaratnam et al., (1986) e (1992), Wu et al.
(1999), Pena (2004), Liu et al. (2006), Liu (2004),
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dos, que, a princípio, não definem um comportamento padrão.
As variações das componentes de velocidade
vertical estão entre 0,30 m/s e +0,20 m/s. Comparando-se esses valores com os valores máximos dos
vetores de velocidade média nos planos horizontais,
que estão na ordem de 1,00 m/s, considera-se que as
componentes verticais são pouco significativas.
Para verificar a variação dos campos de velocidade em diferentes planos paralelos ao fundo,
avaliou-se o comportamento dos vetores de velocidade para as diferentes profundidades no caminho
do jato principal, conforme pode ser observado na
Figura 11. Nessa figura tem-se que as componentes
de velocidade nos planos paralelos à soleira apresentam, nas três vazões ensaiadas, comportamento praticamente independente da profundidade do escoamento no caminho do jato principal. Observa-se
que ao serem comparadas as magnitudes dos vetores
de velocidade das três vazões têm-se valores independentes da descarga. Confirma-se que o valor da
velocidade em determinado ponto da bacia é independente da profundidade e da vazão, conforme já
foi relatado por Pena (2004) em escadas do tipo
ranhura vertical com geometrias diferentes da que
está sendo aqui avaliada.
A região da ranhura representa um ponto
crítico na transposição dos peixes pela estrutura por
dois motivos: primeiro, porque representa um ponto de passagem obrigatória e segundo, porque nesta
região, provavelmente, encontram-se as máximas
velocidades. Optou-se em mostrar esses dados na
forma de campos de velocidade, em um plano vertical que une os dois septos (Figura 5b), conforme
apresentado na Figura 12a para uma das vazões.
Nessa figura o mapa de cores indica as componentes
horizontais das velocidades na ranhura. Observa-se,
para as três vazões, uma região de velocidades mais
elevadas junto ao defletor menor, onde o jato principal tem a entrada direta. Próximo à parte interna
da ranhura (junto ao septo maior) têm-se velocidades menores, provavelmente porque o escoamento
que vem do jato principal perde energia por efeito
cisalhante junto ao septo maior, enquanto que o
septo menor entra em contato com o jato somente
quando este já está passando pela abertura. Observase que as máximas componentes ocorrem junto ao
fundo e na profundidade correspondente a 10% da
altura média do escoamento. Analisando as componentes verticais (Figura 12b) observa-se que, na
maior parte, são desconsideráveis (valores entre —
0,10 m/s e +0,10 m/s), caracterizando um jato praticamente bidimensional na passagem pela abertura.

Viana (2005), entre outros. Nas regiões adjacentes
ao jato principal formam-se zonas de recirculação:
uma maior, confinada pelos defletores maiores, pela
parede lateral e pelo jato principal, e outra recirculação menor, formada do outro lado, entre os defletores menores, o jato principal e a parede lateral
oposta.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 9 — Séries temporais de pressão no fundo do canal:
(a) pressões médias; (b) desvio padrão; (c) coeficiente de
assimetria; (d) coeficiente de curtose, ao longo da bacia
de controle para a vazão de 0,02165 m3/s em modelo na
escala 1:5.

Na Figura 10, as componentes verticais da
velocidade estão representadas através dos mapas de
cores. Observa-se que estas são de pequena magnitude em comparação com as componentes horizontais presentes nos planos paralelos ao fundo do canal. Verifica-se que as maiores componentes verticais encontram-se em planos mais superficiais e em
duas regiões: logo após a passagem da água pela
ranhura e junto ao defletor maior de jusante. Nos
dois casos as componentes são positivas, indicando
um fluxo ascensional. No primeiro caso, têm-se efeitos devido à passagem de água pela ranhura. No
segundo caso, tem-se uma sobreelevação do escoamento devido ao efeito de represamento causado
pelo defletor. Observam-se algumas componentes
de velocidades verticais negativas em pontos isola-
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Figura 10 — Componentes de velocidades em planos paralelos ao fundo do canal para Q = 0,02165 m³/s e distância do
fundo ao plano (h): (a) h=1 cm; (b) h = 0.10hm; (c) h = 0.25hm; (d) h = 0.50hm e (e) h = 0.80hm.

rando os critérios de semelhança de Froude, a máxima velocidade no protótipo é aproximadamente
2 m/s.
Legenda:
Vxy
(cm/s)

Pontos de avaliação

Medições a
1 cm do
fundo até
80% hm.
(vista de
montante)

Vz (cm/s)
(b)

(a)

Figura 12 — Velocidades na ranhura para Q=0,02451 m³/s:
(a) Vxy e (b) Vz

Figura 11 — Velocidades no plano paralelo ao fundo, em
diferentes profundidades, na linha do jato principal para:
Q=0,02165 m³/s (preto); Q=0,02451 m³/s (vermelho) e
Q=0,02916 m³/s (azul).

35
1A

Distância do fundo (cm)

30

A Figura 13 mostra as velocidades na região
da ranhura na forma de perfis de velocidade. Observou-se que a máxima velocidade na ranhura ocorre
próximo ao fundo, como observado por Wu et al.
(1999). Neste estudo a máxima velocidade média
medida foi de 0,92 m/s, que se aproxima da velocidade potencial, (2gh)0,5 = 0,89 m/s (onde h é a
carga hidráulica entre bacias consecutivas, que para
as condições de ensaio é igual a 0,04 m). Conside-
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Figura 13 — Perfis de velocidades resultantes horizontais
na ranhura (Vxy) para Q = 0,02165 m³/s.
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te do observado por Viana (2005), onde os máximos
valores médios encontraram-se dentro da bacia.

Na Figura 14 comparam-se os resultados obtidos neste estudo (escala 1:5) com os valores obtidos por Viana (2005) em medições no protótipo e
em um modelo na escala 1:20. São comparadas as
máximas velocidades médias medidas na região da
ranhura para diferentes profundidades. As medições
de Viana (2005) foram realizadas no modelo 1:20
com anemometria Laser Doppler e no protótipo
com um molinete. Todos os resultados foram transpostos para a escala do protótipo.

Ictiofauna x Características Hidráulicas
Na escada de ranhura vertical a seção de
comunicação entre bacias consecutivas representa
um ponto de passagem obrigatório onde ocorrem as
maiores velocidades. Considerando os tipos de velocidades características dos peixes, tem-se como limitante para a passagem pela ranhura, que a velocidade de explosão da espécie seja maior do que a velocidade encontrada na ranhura para que o mesmo
tenha chances de realizar a transposição, mesmo
com um esforço excessivo, que não é o desejado. O
que seria mais razoável admitir seria a consideração
da velocidade máxima na ranhura inferior à velocidade crítica das espécies. Ultrapassando o obstáculo
das maiores velocidades dentro de cada bacia, os
indivíduos encontram regiões de descanso onde, se
necessário, podem se recuperar entre as passagens
pelas ranhuras.
Complementando esse estudo, em uma avaliação qualitativa, foram inseridos peixes adultos
(Astyanax bimaculatus) de dimensões compatíveis
com o modelo na escala 1:20 (ranhura de 2 cm e 27
bacias de 0,15 x 0,15 m, modelo descrito em Coletti,
2005), sendo registrada a trajetória do mesmo através de câmara digital. De uma maneira geral, observa-se um comportamento padrão durante o deslocamento do peixe para montante. O mesmo fica
posicionado entre o jato principal e a recirculação
maior, escolhendo passar pela ranhura junto ao
defletor maior. Observou-se, também, através da
análise de vários indivíduos que, geralmente, a “negociação” para a passagem pela primeira abertura
leva mais tempo e então, nas demais passagens, o
tempo é reduzido. Ressalta-se que estas avaliações
representam uma análise meramente qualitativa e
reforça-se a necessidade de estudos que considerem
as diversas componentes biológicas envolvidas.
Os campos de velocidade do escoamento
devem ser comparados com as características natatórias das espécies que utilizam este MTP. Santos
(2007) avaliou a velocidade crítica de três espécies
de peixes que utilizam a escada para peixes da UHE
Igarapava. As três espécies testadas por Santos
(2007) foram o mandi (Pimelodus maculatus), o piau
(Leporinus reinhardti) e o curimba (Prochilodus costatus), cujas velocidades críticas foram avaliadas em
1,47, 1,32 e 1,23 m/s, respectivamente.
A partir desses valores e considerando que
essas espécies de peixes são observadas na passagem
pela escada para peixes da UHE de Igarapava, op-

Viana (2005) - protótipo
Viana (2005) - modelo 1:20 (transposição dos resultados)
Presente estudo - modelo 1:5 (tranposição dos resultados)

Distância do fundo (m)

2
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Figura 14 — Máximas velocidades médias na seção da
ranhura para Q = 1,21 m³/s (em protótipo).

Observa-se que os valores máximos de velocidade média na seção da ranhura obtidos no modelo 1:5 e os medidos em protótipo são semelhantes
para a metade superior do perfil de velocidades. Na
metade inferior, verifica-se que as medições realizadas no modelo na escala 1:5 são superiores aos valores do protótipo e do modelo 1:20. Essas diferenças
podem ser resultantes de diferentes causas, entre
elas: efeito de escala (protótipo, escala 1:5 e escala
1:20); medições com diferentes tipos de aparelhos
(no protótipo foi utilizado um fluxímetro, no modelo na escala 1:5 um ADV e na escala 1:20 um anemômetro a laser); diferenças na posição dos pontos
de medição e presença de pedras ou outros obstáculos no fundo do canal no protótipo.
Neste estudo, notou-se que não ocorrem variações significativas das componentes de velocidade
para diferentes profundidades em uma mesma posição da bacia, não somente na seção da ranhura, mas
nas demais regiões.
No presente trabalho, as máximas velocidades médias ocorreram na seção da ranhura, diferen-
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vertical. A avaliação dos parâmetros hidráulicos do
escoamento: coeficiente de descarga, vazão adimensional e coeficiente de cisalhamento, demonstraram
que o escoamento nessa estrutura apresenta o comportamento semelhante ao relatado na bibliografia.
A geometria utilizada nessse estudo é idêntica a de
Viana (2005) e Coletti (2005), diferenciando-se
apenas pela escala do modelo, com relação comprimento/largura da bacia igual a 1,0. Já as geometrias analisadas por Rajaratnam et al. (1986) e
(1992) e Puertas et al. (2004)apresentavam relação
comprimento/largura da bacia de 1,25. Essa pequena variação nas geometrias não demonstrou interferir na avaliação dos parâmetros hidráulicos. Salientase que a abertura da ranhura apresenta-se proporcional em todas as geometrias analisadas.
Os mapas de níveis de água da superfície livre do escoamento e de pressões mostram um comportamento semelhante para as diferentes descargas, caracterizado pela maior profundidade do escoamento na parte de montante do septo maior, e a
montante da ranhura, na região de aproximação da
mesma. A análise das flutuações de pressão apontou
que, na região do jato, os valores de desvio padrão
são maiores que os presentes nas regiões de recirculação. Analisando os campos dos coeficientes de
assimetria e curtose, tem-se que é no jato principal
que os valores se afastam mais do comportamento
característico de uma distribuição normal.
A análise das velocidades médias do escoamento na escada com ranhura vertical indicou o
comportamento geral do escoamento de acordo
com o encontrado em estudos anteriores: tem-se um
jato principal conectando ranhuras consecutivas,
onde as velocidades são as mais elevadas dentro das
bacias, com componentes predominantemente horizontais; adjacentes ao jato principal existem duas
zonas de recirculação do escoamento, uma de cada
lado, onde as velocidades são menores. Os campos
de velocidades nos planos paralelos à soleira indicam não existirem variações significativas do comportamento do escoamento ao longo da profundidade. Ao serem comparadas as magnitudes dos vetores de velocidade das três descargas testadas, para
uma mesma posição na bacia, observam-se valores
independentes da vazão.
A comparação da caracterização do escoamento com o comportamento dos peixes indica que
a trajetória preferencial do mesmo, no caminho
dentro da bacia, coincide com condições favoráveis
sob o ponto de vista hidráulico. Observou-se, no
estudo de Viana (2005), onde foram testados peixes
em um modelo na escala 1:10, e em uma avaliação
qualitativa realizada neste trabalho, onde foram

tou-se em confrontar os valores de velocidade crítica
avaliados por Santos (2007), com os campos de velocidades médias medidas em modelo, realizando as
devidas transposições de escala (1:5).
A Figura 15 apresenta, para um dos campos
de velocidade, as regiões cuja velocidade excede a
velocidade crítica desses peixes. Nessas figuras delimitam-se as regiões em verde, que representam
zonas com velocidades superiores à velocidade crítica do curimba (>1,23 m/s); em amarelo, as velocidades superiores à velocidade crítica do curimba e
do piau (>1,32 m/s) e em vermelho, maiores que à
velocidade crítica das três espécies (> 1,47 m/s).
Verifica-se que na região da ranhura e a jusante
desta, no caminho do jato principal, encontram-se
valores de velocidade superiores à velocidade crítica
dessas três espécies. A barreira imposta em parte do
caminho do jato principal foi observada durante o
estudo da trajetória dos indivíduos. Observou-se,
claramente, que os indivíduos preferem a aproximação da ranhura pela região da bacia adjacente à
recirculação maior, assim desviando das regiões com
maiores velocidades, que formam uma barreira hidráulica. Verifica-se que em praticamente toda a
seção da ranhura, as velocidades são superiores às
velocidades críticas das espécies avaliadas. Esse fato
indica que os peixes dessas espécies utilizam velocidades superiores à velocidade crítica para passar de
uma bacia a outra.

(a)

(b)

Figura 15 — Delimitação das regiões com velocidades
superiores à velocidade crítica das espécies mandi
(1,47 m/s), piau (1,32 m/s) e curimba (1,23 m/s) para
Q=1,37 m3/s (em protótipo), em planos paralelos ao fundo: (a) 10%hm e (b) 50%hm.( distâncias em relação ao
fundo do canal).

CONCLUSÕES
Apresentaram-se neste trabalho resultados
de um estudo experimental realizado em um modelo físico de uma escada para peixes do tipo ranhura
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testados peixes em um modelo na escala 1:20, que
os peixes preferem se deslocar adjacentes ao jato
principal, do lado da recirculação maior. Na passagem pela ranhura, o mesmo prefere a aproximação
junto ao defletor maior, onde foram observadas
menores velocidades. No entanto, salienta-se a necessidade de estudos que considerem as diversas
componentes biológicas envolvidas e que possam
fornecer resultados quantitativos, além de qualitativos.
Conclui-se ainda, que o uso de modelos físicos tem demonstrado ser uma ferramenta muito
valiosa na avaliação do escoamento em escadas para
peixes, principalmente pela possibilidade de análise
comparativa entre diferentes geometrias. Os parâmetros hidráulicos e campos de velocidades obtidos
podem ser utilizados na seleção de estruturas mais
adequadas, com base na comparação dos resultados
observados com estudos que consideram o comportamento biológico das espécies face esses parâmetros caracterizadores.
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Experimental Study of the Flow Characteristics in
Vertical Slot Fishways — General Flow Patterns
ABSTRACT
Dam construction along the rivers affects the biological communities by changing aquatic habitats, interfering in fish movements and causing serious restrictions to
the reproduction of migratory species. In an attempt to
reduce these effects, many dams include fishways to help
species maintain their life cycles. Fishways can be of various types according to the obstacle height, fish species and
available discharges. In this paper, flow patterns in a
vertical slot fishway were studied. An experimental arrangement consisting of a 0.60 m wide, 0.60 m deep and 9
m long flume divided into nine pools was evaluated. This
model represents a part of the fishway installed at the
Igarapava Hydropower Plant in Minas Gerais (Brazil).
Measurements were carried out on the flow depth, bottom
pressure and flow velocity in one of the pools for three discharges. The slot region between consecutive pools was
studied in detail since it represents an obligatory passage
and it is where the highest velocities are expected. The results of this paper were divided in two parts: (1) the average flow parameters and (2) the characteristics of the turbulent flow. This paper (part (1) of the study) presents the
non-dimensional flow parameters and isoline maps showing the characteristics of the flow depth, pressures and
mean velocities. Through the analysis of results it was
possible to characterize the average behavior of the flow. The
results allowed defining important non-dimensional parameters of these structures, such as the discharge coefficient
and the non-dimensional flow rate. Flow velocities do not
change based on discharge and flow depth, the pool position is the main factor of interference. The maximum velocity of the flow can reach up to 2.0 m/s (prototype scale)
and the horizontal components are predominant. The vertical components do not exceed 0.7 m/s (prototype scale) in
isolated regions. An analysis that contrasted the velocity
fields of the structure and the velocity characteristics of some
species of Brazilian ichthyofauna demonstrated that there
are regions of the flow with barriers preventing the free
passage of these species.
Key-words: fishway, fish passes, velocities, hydraulic parameters, energy dissipation.
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RESUMO
O transporte de atrazina e diuron no perfil de um Argissolo Vermelho Amarelo álico Tb A moderado foi verificado,
utilizando-se 3 lisímetros de coluna montados em laboratório, contendo solo indeformado. O solo é proveniente de uma área
de plantio de milho em sistema de cultivo mínimo, situada no município de Lontras (Santa Catarina). Foram aplicados nos
lisímetros, 31,95 L de água que representam 650,85 mm de chuva, durante cerca de 6 meses. Os volumes de água coletados
nos lisímetros corresponderam a 72,57 ± 8,40 % do total aplicado. O comportamento hidrodinâmico nos três lisímetros não
foi uniforme em relação aos volumes distribuídos no perfil do solo. No 5° dia foi realizada a aplicação dos herbicidas diuron
e atrazina nas doses equivalentes de 2,5 kg e 2,4 kg por hectare de ingrediente ativo, respectivamente. Registraram-se concentrações maiores dos herbicidas na profundidade de 5 cm com uma precipitação aplicada de 15 mm. Os herbicidas permaneceram no solo por um período da ordem de 100 dias. A quantidade recuperada de diuron foi de 1,25% do total aplicado e a
da atrazina foi de 3,66%. Da massa total recuperada de atrazina, 78% foi obtida nos primeiros 20 dias.
Palavras-Chave: Argissolo, herbicida, lisímetro, lixiviação.

O diuron (3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetiluréia) é um herbicida sistêmico. É absorvido pela
solução do solo, pelo sistema radicular das plantas,
sendo rapidamente translocado em caules e folhas
pelo sistema transpiratório, que se desloca principalmente através do xilema (Blewett et al., 2005).
Esse herbicida é relativamente persistente no solo,
com meia-vida variando de 30 a 365 dias (Field et
al., 2003).
A mobilidade dos herbicidas no perfil do solo tem sido identificada como principal característica do potencial de contaminação da água subterrânea. Os principais fatores que afetam os processos
de mobilidade dos herbicidas no solo são suas propriedades físico-químicas desses compostos (Inoue
et al., 2004), sua adsorção aos colóides do solo (Ciotta et al., 2003), as propriedades físicas, químicas e
microbiológicas do solo (Peñaherrera-Colina et al.,
2005), o clima, a forma e época de aplicação (Paraiba et al., 2003) e as práticas culturais (Landry et al.,
2005).
Nos solos, os herbicidas podem ser estudados em diferentes níveis: no laboratório com colunas de solo deformadas ou indeformadas, ou, no
campo, com o emprego de lisímetros, seja de sucção
seja enterrados em um perfil do solo (Bergstrom,
1990; Byers et al., 1995; Mallawatantri et al., 1996;

INTRODUÇÃO
Herbicidas são compostos químicos, geralmente sintéticos, utilizados para controlar ervas
daninhas, indesejáveis na agricultura. Usados para
aumentar a produtividade dos sistemas agrícolas, no
entanto, podem gerar efeitos deletérios ao meio
ambiente e à saúde humana e animal. No meio ambiente, podem ser transportados pelo ar e pelas
águas de escoamento superficial e de percolação.
A atrazina (2-cloro-4-etilamina-6-issopropilamina-s-triazina) é um herbicida seletivo utilizado
no controle pré e pós-emergente de plantas infestantes de diversas culturas agrícolas, nomeadamente
milho, sorgo e cana de açúcar (Sanches et al.,
2003). É uma base fraca, com características polares
(Yen et al., 2003), sofrendo reações de degradação
no meio ambiente, formando classes de metabólitos
diversos. Essas reações ocorrem em diversos estágios
de degradação, promovendo a desaminação, desalquilação (Sanches et al., 2003) e descloração. A
retenção de atrazina no solo é atribuída e atrelada à
matéria orgânica do solo (Weber et al., 2006). A
atrazina apresenta potencial de lixiviação, com índice GUS (Groundwater Ubiquity Score) da ordem de
3,5.
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de um equipamento mecânico, visando à obtenção
de uma amostra indeformada. Após as coletas das
amostras, os tubos com solo foram levados ao laboratório, onde os lisímetros foram preparados. Na
base foi instalada uma camada de 5 cm de brita,
envolta com manta geotextil bidim, e nas laterais
foram instalados extratores de solução de água,
compostos por uma cápsula de cerâmica porosa de
12,52 mm (½´´) colada em um tubete de vidro de
12,52 mm (½´´) com 15 cm de comprimento, acoplado ao frasco coletor de 100 mL. As coletas de
amostras de água foram realizadas nas profundidades de 5, 10, 15, 30 e 60 cm. Na figura 1 é apresentado esquema de instalação dos lisímetros.

Lennartz et al., 2001; El Imache et al., 2009). Nos
experimentos montados procura-se representar a
dinâmica do escoamento da água, além do transporte e dispersão dos herbicidas em condições controladas. Em campo, há muitas variáveis e condições de
contorno que dificultam a realização dos experimentos, e que devem ser controladas.
O objetivo desse trabalho foi avaliar o movimento dos herbicidas atrazina e diuron no perfil
de um Argissolo Vermelho Amarelo álico Tb A moderado, empregando lisímetro contendo solo indeformado. O solo é proveniente de uma área de plantio de milho em sistema de cultivo mínimo. Em
laboratório, os lisímetros foram mantidos sob condições de repouso, onde se pôde observar a variação
temporal das concentrações dos herbicidas ao longo
de aproximadamente seis meses.

MATERIAIS E MÉTODOS

Cápsula
porosa

A metodologia empregada compreendeu a
montagem de lisímetros em laboratório, a partir da
coleta de amostras indeformadas de solo em uma
área agrícola, com cultivo de milho em sistema de
plantio mínimo, sem rotação de cultura. No laboratório, foi realizada a simulação da altura de precipitação registrada na bacia onde o solo foi coletado.
Foram determinadas as concentrações dos herbicidas na água de percolação, em diferentes profundidades, através de extratores de amostras de água,
instalados nos lisímetros.
A área agrícola onde o solo foi obtido localiza-se na bacia do ribeirão Concórdia, no município
de Lontras. Essa bacia pertence à região do Alto
Vale do Itajaí, onde o clima é classificado como Cfa,
subtropical constantemente úmido, sem estação seca
e com verão quente. A temperatura média anual
varia entre 17,0 e 19,1 ºC e a precipitação anual
entre 1320 e 1640 mm (Epagri/Ciram, 1999). Os
principais usos na bacia são mata nativa (47,61%),
pastagem (20,35%) e milho (9,29%) (Goldenfum et
al., 2008). O solo é classificado como Argissolo Vermelho Amarelo álico Tb A moderado (EMBRAPA,
2004). As características físicas e químicas do solo
são apresentadas nas Tabelas 1 e 2.

Borracha
de silicone

Tubos de
Vidro 1/8”
Frasco de vidro
(100ml)

Figura 1 - Instalação do lisímetro.

Foram utilizados três lisímetros, identificados por 1, 2 e 3. Os procedimentos experimentais
adotados nos lisímetros foram iguais. Inicialmente,
os lisímetros foram saturados através de fluxo ascendente. Após este período, permitiu-se o escoamento da água durante 48 h para restaurar sua capacidade de campo (Matallo et al., 2003). Em seguida foram aplicadas as precipitações registradas na
estação pluviométrica localizada na latitude
27º10.7220, longitude 49º31.3188 e altitude de 354
m, localizada na bacia do ribeirão Concórdia e operada pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. — EPAGRI. A
aplicação da precitação foi efetuada de forma concentrada no topo dos lisímetros, considerando a não
existência de escoamento superficial. A distribuição
temporal das precipitações é apresentada na Figura
2.

Dispositivo experimental
O transporte de herbicidas no perfil do solo
foi realizado em lisímetro constituído de uma coluna de aço com 25 cm de diâmetro e 100 cm de profundidade. O tubo foi cravado no solo com o auxílio
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Tabela 1 — Características físicas do solo e teor da matéria orgânica e acidez no perfil do solo.

Profundidade

Porosidade
Total

Densidade

cm

%

5
10
15

Textura do solo
Areia

Silte

Argila

Matéria orgânica

H+Al

g cm-3

%

%

%

% (m/v)

cmol L-1

H2O

KCl

56,42
49,94
51,33

1,13
1,27
1,24

24
23
17

73
74
68

3
3
15

3,20
3,20
2,50

3,47
4,36
4,36

6,40
5,75
5,54

4,90
4,60
4,60

30

51,03

1,28

15

64

21

1,30

3,47

5,24

4,60

60

47,15

1,37

13

55

32

1,00

2,75

5,99

5,00

pH

Tabela 2 — Características químicas do solo na parcela coletada no campo.

Profundidade
(cm)

P

Ca

Mg

K

Na

Al

mg kg-1

CTC

Soma
de bases

Saturação
de bases

cmolc L-1

(V%)

5

14,10

400,80

194,44

347,00

4,00

71,95

7,97

4,50

56,47

10

7,20

180,36

85,07

170,00

3,00

215,84

6,41

2,05

31,94

15

3,20

120,24

60,76

39,00

7,00

251,81

5,59

1,23

21,94

30

1,20

160,32

60,76

79,00

43,00

206,85

5,13

1,66

32,38

60

6,40

440,88

109,37

123,00

16,00

152,89

6,22

3,47

55,82

No 5° dia após o início do experimento, foi
realizada a aplicação dos herbicidas diuron e atrazina, dos produtos comerciais Erburon 500 BR e Posmil, na forma de suspensão concentrada, nas doses
de 2,5 e 2,4 kg por hectare de ingrediente ativo,
respectivamente. Assim, foi aplicado 12,27 mg de
diuron e 11,78 mg de atrazina. A aplicação dos ingredientes ativos foi realizada em dois lisímetros (1 e
2), permanecendo o terceiro como testemunho, o
qual funcionou como branco.

filme 5 μm), e os solventes utilizados: metanol (A),
água acidificada com ácido fosfórico 0,05M (B) e
acetonitrila (C). O fluxo dos solventes foi regulado
como segue: no início, 0% de A, 75% de B e 25% de
C, sendo mantidos por 20 minutos. No final, a composição dos solventes foi avaliada. A pressão máxima
foi de 400 atm e a mínima de 6 atm. A taxa de fluxo
foi de 1 mL min-1 e o volume injetado de 20 μL.
Foram utilizadas as moléculas-padrão atrazina e
diurom obtidas individualmente junto à SUPELCO.

Análises Químicas

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As coletas de água no perfil do solo foram
realizadas nos dias 2, 4, 6, 11, 24, 44, 67, 98, 144 e
161 após o início do experimento. Isso corresponde
a -3, -1, +1, +6, +19, +39, + 62, +93, + 139, + 156 dias
após a aplicação dos ingredientes ativos (Figura 2).
Em cada amostra foi determinada a concentração
dos herbicidas diuron e atrazina utilizando-se um
Cromatógrafo Líquido Varian? ProStar 230, com um
detector UV-Vis ProStar 310 com um comprimento
de onda de trabalho de 280nm. As condições cromatográficas foram: coluna: C18 (250 x 4,6 mm,

Em cada lisímetro foram aplicados 31,95 L
de água correspondente a 650,85 mm de chuva,
registrados na estação pluviométrica instalada na
bacia do ribeirão Concórdia. A Tabela 3 apresenta
os volumes médios de água coletados, ao longo do
experimento, nos lisímetros nas diferentes profundidades. O volume total médio coletado foi de 23,19
± 1,60 L, correspondendo a 72,57 ± 8,40 % do total
aplicado. A diferença entre o total de água aplicada
e coletada foi evaporada.
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Figura 2 - Precipitações aplicadas e coletas de amostras.

Os comportamentos hidrodinâmicos nos
três lisímetros não foram uniformes. Os desvios padrão foram da mesma ordem de grandeza dos valores médios coletados em cada profundidade. Observou-se, no lisímetro 1, que o volume escoado na
camada de 30 a 60 cm foi superior aos demais, indicando a possibilidade de ocorrência de caminhos
preferenciais. Esse comportamento não foi evidenciado no lisímetro 3. Por outro lado, verificou-se que
a camada de 15 a 30 cm do lisímetro 2 gerou menor
escoamento que as camadas adjacentes.
Tabela 3 — Balanço hídrico médio dos três lisímetros no
perfil estudado.
Volume
irrigado
(L)

Profundidade
(cm)
5

Volume coletado
(L)
1,95

± 0,14

Percolado
(%)
5,65

±
±

1,75

10

2,93

± 0,24

8,26

3,04

15

5,54

± 0,44

16,84

±

3,74

30

4,25

± 0,24

14,67

±

3,70

60

8,50

± 0,54

27,13

±

3,37

Total

23,19

± 1,60

72,57

±

8,40

31,95

Na Tabela 4 são apresentadas as concentrações médias dos herbicidas diuron e atrazina no
perfil do solo ao longo do tempo. A aplicação dos
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herbicidas foi realizada logo após a coleta de amostra do 4° dia (identificado como -1 dia em relação a
data de aplicação dos ingredientes ativos), em dois
dos lisímetros, permanecendo um como testemunho. Desse modo, as concentrações dos herbicidas
nas amostras de água coletadas nas diferentes profundidades dos lisímetros serão discutidas em termos de valores médios. Nota-se que nos dias anteriores a aplicação dos herbicidas, não foram detectadas
concentrações nas amostras de água ao longo do
perfil do solo, nos lisímetros.
As concentrações médias máximas de diuron (391,8 μg L-1) e de atrazina (1029,5 μg L-1)
ocorreram no +1 dia após a aplicação (6° dia após o
início do experimento), na profundidade de 5 cm.
A precipitação aplicada foi de 15 mm. Nessa data, os
herbicidas se movimentaram até a profundidade de
30 cm, com concentração da ordem de 2,6% do
valor da camada superficial. Ao longo do tempo,
observa-se que existe movimento dos ingredientes
ativos na vertical do lisímetro, provocando redução
das concentrações da camada superior e aumento
nas camadas inferiores. Na profundidade de 10 cm,
a concentração máxima média do diuron foi determinada 1 dia após a aplicação, enquanto a atrazina
ocorreu na +6 dias após a aplicação (11 dias após o
início do experimento). Guzzella et al. (2006) mostraram que a concentração de diuron na camada
superficial (0-10 cm) foi reduzida para 50% de sua
concentração inicial em 150 dias.
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Tabela 4 - Concentração de atrazina e diuron no perfil em função do tempo.
Intervalo após início do experimento (dias)
Ingrediente
Ativo

Atrazina

Diuron

Profundidade

2

4

6

11

24

44

67

98

144

161

-1

(cm)

Concentração (μg L )

5

nd

nd

1029,60

311,70

127,50

9,90

16,90

2,90

nd

nd

10

nd

nd

167,80

548,00

31,30

11,30

4,00

nd

nd

nd

15

nd

nd

47,90

117,40

43,60

13,80

0,40

nd

nd

nd

30

nd

nd

26,30

15,10

nd

3,40

4,00

2,60

2,00

nd

60

nd

nd

nd

21,60

29,70

14,800

14,60

15,80

nd

nd

5

nd

nd

391,80

47,40

8,2

18,70

9,80

0,70

nd

nd

10

nd

nd

55,30

5,30

10,20

19,50

2,50

0,60

nd

nd

15

nd

nd

13,80

2,40

6,80

6,20

0,50

0,90

nd

nd

30

nd

nd

1,10

0,50

nd

3,60

3,20

2,50

nd

nd

60

nd

nd

nd

12,90

16,40

3,60

7,40

10,60

nd

nd

nd — não detectado

Os herbicidas atingiram a profundidade de
60 cm no +6 dias após a aplicação, tanto para a atrazina como para o diuron. A precipitação aplicada
nos primeiros seis dias foi de 54 mm. Os herbicidas
permaneceram no solo por um período de 100 dias.
Na Austrália, Ferreira et al. (2002) e Weber et al.
(2007) encontraram atrazina nos lixiviados na produnfidade de 80 cm, com concentração de 34 μg L1, 9 dias após a aplicação no solo, na dose de 5 kg
ha-1 de ingrediente ativo.
Na profundidade de 60 cm, foram encontradas concentrações médias de 29,7 μg L-1 de atrazina e de 16,4 μg L-1 para o diuron, no +19 dias após
a aplicação dos ingredientes ativos. Essas concentrações mostram que os herbicidas apresentam potencial de risco de contaminação de águas profundas.
Cerdeira et al. (2005a) argumentam que a atrazina e
o diuron podem ultrapassar 1,0 m de profundidade.
A Figura 3 apresenta a distribuição temporal
das médias das massas de ingredientes ativos recuperados nos lisímetros. A massa é função da quantidade de água percolada em cada nível e foi determinada pelo produto entre o volume e a concentração. O volume considera o intervalo de tempo entre
t-1/2 e t1/2, onde t indica o instante de tempo no qual
foi efetuada a coleta da amostra de água. A distribuição temporal foi diferenciada para ambas as moléculas. Aproximadamente 78% da massa de atrazina
foi recuperada nos primeiros 19 dias após a sua aplicação. A quantidade de diuron, no +6 dia após a
aplicação, foi de cerca de 4%. Nas demais coletas as

quantidades recuperadas variaram entre 15 e 28%
para o diuron e a atrazina, respectivamente.
A Tabela 5 apresenta os percentuais de ingredientes ativos recuperados em cada profundidade. Nota-se que eles são diferentes para as duas moléculas. Na profundidade de 30 cm, os valores foram
baixos, o que leva a supor que o diuron é mais adsorvido que a atrazina.
Tabela 5 - Percentual de ingrediente ativo recuperado
conforme a profundidade.
Profundidade (cm)
5

10

15
30
60
μg de
atrazina 169,49 112,22 99,83 15,72 96,85
%
μg de
diuron

34,30

22,71

20,20

3,18

19,60

48,89

31,20

19,01

7,02

53,86

%

30,55

19,49

11,88

4,39

33,66

Total
494,12

160,01

O pH do solo influencia na degradação dos
herbicidas (Lavorenti et al., 2003; PeñaherreraColina et al., 2005). As moléculas da atrazina têm
comportamento catiônico, podendo ligar-se com os
cátions inorgânicos que saturam as argilas e a matéria orgânica, ficando retidas pela força eletrostática.
A atrazina, particularmente, se protona com baixo
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Figura 3 - Massas recuperadas (μg) de ingredintes ativos nas profundidades de 5, 10, 15, 30 e 60 cm:
A) atrazina e B) diuron.

atrazina devido ao potencial eletrostático da argila
em atrair e reter as moléculas dos herbicidas (Weber
et al., 2006; Mohan et al., 2007).
A atrazina foi encontrada +6 dias após a aplicação a uma profundidade de 60 cm, com uma
concentração média de 21,6 μg L-1, e o diuron com
12,9 μg L-1 (Tabela 4). Na profundidade de 60 cm,
foram encontradas concentrações médias de 29,7 μg
L-1 de atrazina e de 16,4 μg L-1 para o diuron, no +19
dias após a aplicação. Essas concentrações mostram
que os herbicidas podem apresentar-se como potenciais de risco de contaminação de águas subterrâneas.
Normalmente a perda dos herbicidas no escoamento superficial é de 1 a 2% da massa do produto aplicado, podendo chegar, algumas vezes, a 4%
(Wauchope, 1978). Considerando que a principal
parte do fluxo de massa no solo ocorre durante a
primeira chuva, após a aplicação dos herbicidas, a
perda por meio da lixiviação durante uma chuva

pH, degradando-se rapidamente. Na camada de 1530 cm a solução de água no solo possui um pH 5,24
(Tabela 1) que reflete em uma concentração de
atrazina muito baixa no mesmo nível (Tabela 4).
Além da atrazina, o diuron também apresenta os
menores valores nesse nível.
O pH da solução do solo determina a carga
superficial dos componentes com carga variada,
como a argila e a matéria orgânica, promovendo a
ionização das moléculas de herbicidas (Li et al.,
2001; Mohan et al., 2007). A atrazina é adsorvida nas
superfícies da argila e da matéria orgânica. A sorção
da atrazina no solo é significativa (em torno de
35%), independentemente do teor de matéria carbônica e da mineralogia (Kleinschmitt et al., 2006).
No entanto, a dessorção é dependente do carbono
no solo e, do tipo de solo e quanto maior a quantidade de carbono, menor é a dessorção (Archangelo
et al., 2004). Em profundidade, a presença de material orgânico é decrescente e a de argila é crescente
(Tabela 1) e assim tende-se a diminuir a presença de
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tanto que no transporte total de massa, a atrazina
(3,18%) e o diuron (4,39%) possuem os menores
valores de exportação (Tabela 5)

pode ser assumida como sendo comparável à perda
por escoamento superficial (Flury, 1996).
Avaliando-se a quantidade dos herbicidas
recuperados (Tabela 5), a atrazina (4,03%) tem
maior quantidade de ingrediente ativo recuperado,
se comparada ao diuron (1,36%), permitindo concluir que a atrazina fica mais tempo livre no solo
para ser lixiviada.
Cerdeira et al., (2005b) obtiveram a lixiviação da atrazina de 4,4% em profundidades superiores a 0,5 m após 90 mm de infiltração cumulativa.
De acordo com Weber et al. (2007) enquanto atrazina e metabólitos são, em grande parte retidos na
coluna do solo, quantidades significativas (na ordem
dos 5% do aplicado) são recuperados junto aos lixiviados. A presença de atrazina no solo depende da
longevidade que a molécula possui relacionada a
características químicas do solo (Weber et al., 2006)
e das práticas agrícolas adotadas (Siczek et al.,
2008). Essa molécula apresenta potencial de lixiviação no solo, independente do sistema de manejo
(Montoya et al., 2006).

CONCLUSÕES
Nos ensaios realizados nos três lisímetros,
verificou-se que os comportamentos hidrodinâmicos
não foram uniformes. Um dia após sua aplicação, os
herbicidas se movimentaram até a profundidade de
30 cm, com concentração da ordem de 2,6% do
valor da camada superficial. Os herbicidas permaneceram no solo por um período de 100 dias. Cerca de
78% da massa de atrazina foram recuperadas nos
primeiros 19 dias após a sua aplicação, enquanto
que a massa recuperada de diuron, no sexto dia
após a aplicação, foi de cerca de 4%. Na profundidade de 30 cm, as concentrações dos herbicidas
foram baixas, o que leva a supor que as moléculas de
ambos os herbicidas foram mais adsorvidas, dificultando o seu transporte em solução. A massa recuperada de atrazina foi 4,03% do total aplicada e de
diuron foi de 1,36%. Na profundidade de 60 cm,
foram determinadas, no 19º dia após a aplicação dos
herbicidas, as concentrações de 29,7 μg L-1 de atrazina e de 16,4 μg L-1 de diuron o que mostra que os
herbicidas podem constituir elevado risco para contaminação das águas subterrâneas..
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Atrazine and Diuron Transport in an Argisol Profile
ABSTRACT
The transport of atrazine and diuron in an
argisol profile was observed by using three lysimeters assembled in the laboratory, filled with undisturbed soil. The soil
samples were obtained from an area of corn produced in a
reduced tillage system. In each lysimeter, 31.95 L of water
were applied representing 650.85 mm of rain. The water
volumes collected in lysimeters corresponded to 72.57 ±
8.40% of total applied. The hydrodynamic behavior in the
three lysimeters was not uniform. On the 5th day the herbicides diuron and atrazine were applied in doses equivalent
to 2.5 and 2.4 kg per hectare of active ingredient, respectively. High concentrations of herbicides were recorded at
the depth of 5 cm, with a rainfall of 15 mm applied. Pesticides remained in the soil for a period of about 100 days.
The amount of diuron recovered was 1.36% of total applied and the atrazine was 4.03%. From the total mass of
atrazine recovered, 78% occurred within the first 19 days.
Key-words: argisol, herbicide, lysimeter, leaching.
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RESUMO
Protocolos de Avaliação Rápida de Rios (PARs) são instrumentos que levam em consideração a análise integrada
dos ecossistemas lóticos, através de uma metodologia fácil, simples e de rápida aplicação que, por meio de uma inspeção
visual da área, capta as características do habitat para avaliação da qualidade ambiental. Neste trabalho foram aplicados
protocolos de avaliação rápida em duas microbacias hidrográficas do Rio Guandu, município de Afonso Cláudio (ES), onde
35 trechos de dois ribeirões foram selecionados de acordo com critério de acessibilidade e distribuição espacial. Foram atribuídos para os protocolos valores referentes às características da vegetação, da qualidade da água e das características sedimentológicas do canal fluvial, que atuam diretamente no estabelecimento de comunidades aquáticas e na qualidade do habitat.
Na microbacia do Ribeirão Arrependido foram avaliados 19 trechos, sendo três pontos classificados como naturais (15,8%),
15 pontos como alterados (78,9%) e apenas um ponto como impactado (5,3%). A microbacia do Ribeirão Empossado apresentou quatro pontos naturais (25%), nove pontos alterados (56%) e três impactados (19%). Os dois ribeirões apresentam
muita similaridade quanto aos tipos de uso e ocupação do solo e impactos físicos no canal fluvial, sem diferenças expressivas
da qualidade ambiental das duas microbacias hidrográficas.
Palavras-Chave: Canal fluvial, sedimento, vegetação, PAR, impactos.

Devido ao uso intenso dos recursos hídricos
cresce a necessidade do monitoramento da qualidade ambiental da rede de drenagem (Rodrigues e
Castro, 2008). Neste contexto se inserem os Protocolos de Avaliação Rápida de Rios (PARs), instrumentos que levam em consideração a análise integrada
dos ecossistemas lóticos através de uma metodologia
simples e de rápida aplicação (Rodrigues et al.,
2008). Os PARs permitem avaliar os níveis de impactos em trechos de rios e constituem uma importante
ferramenta nos programas de monitoramento ambiental (Callisto et al., 2001). Estes protocolos avaliam a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas
aquáticos contribuindo com o manejo e a conservação, tendo como base parâmetros de fácil entendimento e de utilização simplificada (Callisto et al.,
2002). Essa avaliação consiste em uma inspeção
visual do ambiente que substitui ou que agrega indicadores aos resultados das tradicionais análises físico-químicas e bacteriológicas de qualidade da água.

INTRODUÇÃO
Atualmente os cursos d’água têm sido alvo
de diversas intervenções ambientais que modificam
suas características naturais. As principais modificações estão relacionadas aos processos de urbanização e à exploração direta do solo e subsolo pela
mineração e agropecuária. A ocupação das bacias
hidrográficas e, conseqüentemente, o uso da água
alteram as características físico-químicas e ambientais não apenas dos corpos d’água, mas também de
suas margens e do seu entorno. Sendo assim, são
poucos os cursos fluviais localizados fora das unidades de conservação que ainda mantêm suas condições naturais preservadas (Allan, 1995; MinattiFerreira e Beaumord, 2004; Tucci, 2008; von Sperling, 2005).
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altitudes variam de 340 m acima do nível do mar na
foz e atingem mais de 1.200 m nas nascentes.
A área de estudo se encontra no bioma Mata Atlântica, em uma região de transição entre as
fitofisionomias de formação vegetal da Floresta Ombrófila Densa e da Floresta Estacional Semi-Decidual
(IEMA, 2009a). O clima é classificado como tropical
úmido (Aw) de temperatura elevada com chuvas no
verão e outono. As temperaturas atingem 34 ºC no
verão e 18 ºC no inverno. A precipitação média anual é de 1.110 mm com chuvas intensas entre outubro
e abril (SIAG-INCAPER, 2009).
Na região predomina o Argissolo Vermelho
que compreende solos de profundidade variável,
constituídos por material mineral formado a partir
do intemperismo de gnaisses e granitos (IEMA,
2009a). A principal limitação destes solos é a susceptibilidade à erosão potencializada pelo relevo acidentado e retirada de cobertura vegetal original
(IEMA, 2009b). A região passa por uma degradação
histórica devido à forte pressão agropecuária e uso
inadequado do solo e dos recursos naturais. Caracteriza-se por um relevo irregular e acidentado esculpido sobre rochas ígneas e metamórficas com poucas áreas planas no fundo dos vales encaixados entre
as altas montanhas (Brasil, 1973; SIAG-INCAPER,
2009).
A escolha dos pontos para a aplicação dos
PARs foi realizada através de visitas ao campo entre
fevereiro e abril de 2009, a partir de uma análise
prévia utilizando o Google Earth e os mapas cartográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2009). A seleção dos trechos analisados levou em consideração a distribuição espacial da
rede hidrográfica e a facilidade de acesso, sendo
este, um critério determinante para a escolha dos
locais nos quais foram aplicados os protocolos (Rodrigues, 2008; Minatti-Ferreira e Beaumord, 2008).
Foram avaliados 35 pontos, sendo 19 no Ribeirão
Arrependido e 16 no Ribeirão Empossado, distribuídos de forma a atingir a maior parte dos tributários
dos ribeirões principais e dos cursos d’água de ordens inferiores (Fig. 2). A distância média entre os
pontos foi de 2 km.
Foi utilizado o protocolo proposto por Callisto et al. (2002) que é composto por duas partes
que avaliam o sistema através de um conjunto de 22
parâmetros distribuídos em categorias descritivas e
pontuadas de 0 a 4 na primeira parte, e de 0 a 5 na
segunda parte. A primeira parte foi adaptada do
protocolo proposto pela USEPA (USEPA, 1987), e
avalia as características de trechos da drenagem e
nível de impactos ambientais decorrentes de atividades antrópicas, dando maior ênfase à qualidade

O uso dos PARs teve início em 1989, com a
publicação do Rapid Bioassessment Protocols (Plafkin et al., 1989) que estabeleceu os primeiros protocolos que forneciam dados básicos sobre a gestão da
vida aquática. Este trabalho reestruturou os estudos
de monitoramento e avaliação de impactos ambientais conduzidos pela United States Environmental
Protection Agency (USEPA) (Barbour et al., 1999).
Desde então, ocorreu um aumento nas discussões
acerca da importância da utilização de critérios integrados na avaliação da qualidade dos recursos
hídricos e da utilização de métodos que englobem
estes princípios. No Brasil, a técnica é pouco difundida destacando-se o trabalho de Callisto et al.
(2002), que adaptaram os protocolos propostos pela
USEPA (1987); Minatti-Ferreira e Beaumord (2008),
que fizeram um diagnóstico de cinco microbacias do
rio Itajaí-Mirim em Santa Catarina; e mais recentemente Rodrigues (2008), que apresentou um PAR
para avaliação e monitoramento em cursos d’água
inseridos em campos rupestres do bioma Cerrado
em Minas Gerais.
Os autores brasileiros buscam adequar os
protocolos aplicados na região temperada às características ambientais dos biomas brasileiros. Nestes
trabalhos, os PARs são aplicados ao longo do curso
de um rio, partindo de áreas preservadas junto às
nascentes, e passando por áreas urbanas ou agrícolas, o que invariavelmente, leva a uma diminuição da
qualidade ambiental no trecho do curso d’água à
jusante (Rodrigues e Castro, 2008; Beaumord, 2000;
Callisto et al., 2002).
Neste trabalho, PARs foram aplicados em
duas microbacias hidrográficas do Rio Guandu,
Espírito Santo, avaliando o impacto do uso e da
ocupação do solo na rede hídrica e na qualidade
ambiental. Foram atribuídos para os protocolos
valores referentes às características da vegetação,
qualidade da água e características sedimentológicas
do canal fluvial que atuam diretamente no estabelecimento de comunidades aquáticas e na qualidade
do habitat.

MATERIAIS E MÉTODOS
A região estudada está localizada na parte
serrana ocidental do estado do Espírito Santo, na
bacia do Rio Guandu, no município de Afonso
Cláudio (Figura 1). As duas microbacias compartilham parte do mesmo divisor de águas e estão sujeitas a características fisiográficas semelhantes. As
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Na bacia do Ribeirão Empossado as piores
pontuações estavam associadas a áreas de nascentes
(pontos 30 e 33) e à foz do rio (ponto 20). Na bacia
do Ribeirão Arrependido o único ponto impactado
localizava-se em uma nascente (ponto 9) (Figura 1).

da água e do substrato, e atribuindo menor peso a
erosão e à cobertura vegetal das margens. A segunda
parte do protocolo de Callisto et al. (2002) foi adaptada de Hannaford et al. (1997) que avaliaram a
complexidade do habitat e o seu nível de conservação, atribuindo maior importância às características
do fluxo d’água e ao tipo de substrato para o estabelecimento de comunidades aquáticas, e menor pontuação à estabilidade das margens e à presença da
mata ciliar e plantas aquáticas. A primeira parte do
protocolo corresponde a 40% da pontuação e a
segunda parte a 60%.
O valor final do protocolo de avaliação foi
obtido a partir do somatório dos valores atribuídos a
cada um dos parâmetros. As pontuações refletem o
nível de preservação dos trechos de bacias estudados
(Tabela 1) e quando reunidos esses trechos indicam
a situação ambiental da bacia.

Tabela 2 — Características das bacias e número de trechos
em cada situação ambiental dos ribeirões Arrependido e
Empossado de acordo com o Protocolo de Avaliação
Rápida proposto por Callisto et al. (2002).
Característica
Formato
Área de drenagem
Ordem na foz
Pontos Naturais
Pontos Alterados
Pontos
Impactados

Tabela1 — Intervalos de pontuação para cada situação
ambiental do Protocolo de Avaliação Rápida
proposto por Callisto et al. (2002).

Pontuação
61 — 100 pontos
41 — 61 pontos
0 — 40 pontos

Ribeirão
Arrependido
Alongada
36,65 km2
4ª
3 (15,8%)
15 (78,9%)

Ribeirão
Empossado
Arredondada
28,57 km2
5ª
4 (25%)
9 (56%)

1 (5,3%)

3 (19%)

Tabela 3 — Área ocupada e número de fragmentos de cada
tipo de uso e ocupação do solo nas bacias do Ribeirão
Arrependido e do Ribeirão Empossado (IEMA, 2009b).

Situação ambiental
Natural
Alterado
Impactado

O uso e ocupação do solo foram estabelecidos a partir do cálculo, no programa ARC Gis 9.2,
das áreas delimitadas pelo Consórcio do Rio Guandu, da Gerência de Recursos Naturais do Instituto
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. A
base cartográfica deste levantamento foi de
1:100.000 (IEMA, 2009b).

RESULTADOS
A microbacia do Ribeirão Arrependido possui um formato alongado e área de drenagem de
35,65 km2. Na sua foz, o Ribeirão Arrependido é
classificado como um curso de 4ª ordem (SIAGINCAPER, 2009). Esta bacia apresentou três pontos
naturais (15,8%), 15 pontos alterados (78,9%) e
apenas um ponto impactado (5,3%) dos 19 pontos
avaliados (Tabela 2). A microbacia do Ribeirão Empossado compreende uma área de 28,57 km2 e formato mais arredondado que a microbacia do Ribeirão Arrependido. Na foz, o Ribeirão Empossado é
classificado como um curso de 5ª ordem. Esta bacia
apresentou quatro pontos naturais (25%), nove
pontos alterados (56%) e três impactados (19%).

Tipo de uso
e ocupação do solo

Área ocupada
(km2)

Áreas Urbanas 1
Afloramento /
Solo Exposto
Agricultura
Floresta Natural /
Sombra
Floresta Natural 1ª ou
2ª Avançada
Pastagem
Pastagem / Sombra
Vegetação Natural
Secundária
Total

< 0,01

Número
de
fragmentos
1

2,21

16

2,27

5

2,24

18

8,69

36

43,43
2,26

8
12

3,02

27

64,14

123

Os pontos naturais estavam distribuídos nas
nascentes (pontos 16, 26), em trechos intermediários (pontos 11, 28, 32 e 35) ou encachoeirados
(ponto 10) dos ribeirões. O espaço das duas bacias é
utilizado principalmente pela pecuária na forma de
pastagens que ocupam mais de 67% da área. A floresta natural primária ou secundária avançada perfaz 14% da área. A exploração agrícola, vegetação
natural secundária, floresta primária e afloramentos
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Figura 1 — Localização geográfica das bacias do Ribeirão Arrependido e do Ribeirão Empossado com a distribuição
espacial dos trechos estudados. O valor entre parênteses indica a pontuação do trecho do rio no resultado
da aplicação do protocolo.
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Figura 2 — Uso e ocupação do solo nas bacias dos ribeirões Arrependido e Empossado (Fonte: IEMA, 2009).

Não foi observada uma tendência à diminuição da qualidade ambiental ao longo das microbacias até o encontro com o Rio Guandu, conforme
observado por Callisto et al. (2002), que encontraram boas condições em trechos no Alto Rio Doce e
situações alteradas e impactadas no Médio Rio Doce
em Minas Gerais. De acordo com esses autores, à
medida que a ordem do curso aumentava, os impactos eram mais visíveis, principalmente em rios com
ordem maiores que a 5ª. Em rios de maior ordem
que drenam grandes áreas urbanas e industriais, é
comum que a qualidade ambiental diminua ao longo dos trechos avaliados (Callisto et al., 2002; Rodrigues et al., 2008). Nas bacias do Ribeirão Arrependido e Ribeirão Empossado a fragmentação da área
pelos diferentes tipos de uso e ocupação do solo
gera um mosaico, onde áreas preservadas e áreas
impactadas estão presentes e intercaladas das nascentes até a foz.
O uso intensivo do solo nas pequenas propriedades rurais é decorrente do estabelecimento
dos produtores nas únicas regiões planas das pe-

rochosos ocupam em proporções similares o restante das bacias (Figura 2). As áreas florestais encontram-se fragmentadas e imersas em uma matriz de
pastagens (Tabela 3).

DISCUSSÃO
Por meio dos nossos resultados, constatou-se
que na escala da bacia hidrográfica não existe uma
separação nítida da qualidade ambiental dos ribeirões Arrependido e Empossado. Pode-se verificar
que por serem bacias vizinhas e com geologia, relevo, clima, vegetação e tipos de atividades antropogênicas muito semelhantes, apesar das peculiaridades de cada bacia, os dois ribeirões apresentaram
similaridades quanto aos impactos físicos no canal
fluvial. Contudo, observaram-se algumas diferenças
em um nível mais restritivo, relativo aos trechos do
canal.
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mente em regiões de menor energia do canal fluvial,
como nos remansos. Nessas áreas, os impactos que
não foram captados na primeira parte dos protocolos (voltado para a qualidade da água), foram determinantes na caracterização da qualidade ambiental registrando o assoreamento e ausência de mata
ciliar.
Os resultados dos PARs revelaram que as
duas bacias estudadas, passam por fortes impactos
antrópicos decorrentes do uso e ocupação do solo
que prejudicam a qualidade ambiental mais do que
propriamente a qualidade da água em si. Entretanto, a paisagem segmentada e fragmentada limita a
exploração de áreas contínuas, sendo comum que
trechos de rios com qualidade ambiental classificados como natural, alterada ou impactada se alterem
ao longo do canal fluvial dos ribeirões Arrependido
e Empossado.
A aplicação do PAR é simples e de baixo
custo. Os resultados oferecem uma visão geral da
qualidade ambiental, que pode ser utilizada de forma rápida e econômica pelos gestores na tomada de
decisões sobre o manejo das áreas e aplicação de
investimentos voltados para a conservação dos recursos hídricos.

quenas várzeas próximas aos cursos hídricos. Estas
ocupações garantem as melhores condições para
atividades agropecuárias que nas propriedades com
relevo acidentado. Nestas bacias o solo é utilizado,
principalmente, como pastagens, seguido pela ocorrência de vegetação secundária, indicando que áreas
agropecuárias foram abandonadas, possibilitando o
início da sucessão ecológica. A mata ciliar, quando
presente, encontra-se fragmentada devido à substituição por pastagens e atividades agrícolas. Nas áreas
mais altas e com alta declividade os agricultores
aproveitam o terreno para pastagens e culturas
permanentes de ciclo longo, tais como café. Há uma
grande fragmentação da paisagem muito susceptível
à erosão, restando pequenos remanescentes de vegetação atrelados ao relevo fortemente acidentado e
montanhoso (IEMA, 2009b).
Em geral, nas partes mais altas e encachoeiradas estão as áreas preservadas devido à dificuldade
de acesso e inviabilidade agrícola (Xavier e Teixeira,
2007). Nestas partes, entretanto, é comum se verificar a queda da qualidade ambiental em muitos trechos, ocasionada pela erosão de áreas desmatadas.
Nestes trechos, devido à maior declividade do terreno, o fluxo hídrico tem maior energia o que leva a
uma menor deposição de sedimentos nos remansos
e na calha fluvial e, como conseqüência, a avaliação
tende a ser melhor (trechos classificados como natural ou alterado). Porém, quando esse tributário
atinge outra propriedade, com as mesmas condições
de exploração das várzeas e de preservação das áreas
acidentadas, ocorre uma maior deposição de sedimentos, que levam a uma redução da qualidade
ambiental (trechos classificados como impactados
ou alterados).
O protocolo avaliou e pontuou com um peso muito grande na primeira parte os parâmetros de
qualidade da água e do sedimento (odor e oleosidade da água e do sedimento; e transparência da água). Por este motivo todos os pontos atingiram
altos valores e uma alta qualidade ambiental nesta
primeira parte da avaliação. Os resultados da avaliação dos parâmetros exclusivos da água e do sedimento foram responsáveis por 27% dos pontos distribuídos em todo o protocolo e mostraram valores
elevados para quase todos os trechos, independentemente se no resultado final o ponto foi classificado
como natural ou impactado.
O solo utilizado predominantemente para
pastagens, que adentram nas áreas de proteção
permanente, e a ausência de vegetação ciliar foram
fatores determinantes no processo de assoreamento
e deposição de sedimento nos cursos d’água. O
processo de assoreamento foi registrado principal-
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Application of a Rapid Bioassessment Protocol in
the Characterization of Environmental Quality of
Two Basins in River Guandu, Afonso Cláudio,
Espirito Santo State
ABSTRACT
Rapid Bioassessment Protocols for rivers (RBP)
are tools that consider the integrated analysis of lotic ecosystems based on an easy, simple and fast methodology. RBPs
include the recording of habitat characteristics for environmental quality assessments based on a visual inspection
of the area. The present study utilized rapid bioassessment
protocols in two basins in River Guandu (Espírito Santo).
Thirty-five sites of two streams were selected based on a
criterion of ease of access and spatial distribution. Scores
were given according to the RBP to variables concerning
vegetation,
water
quality
characteristics,
and
sedimentological features of the river channel that play a
direct role in the establishment of aquatic communities and
in the quality of the habitat. Nineteen sites were assessed in
the basin of Ribeirão Arrependido, three of which were
ranked as unaltered (15.8%), 15 were altered (78.9%),
and only one site was classified as impacted (5.3%). In the
basin of Ribeirão Empossado, the number of unaltered,
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altered and impacted sites was four (25%), nine (56%)
and three (19%), respectively. The two basins were significantly similar in soil usage and occupation, as well as in
terms of the physical impacts to the river channel. No significant difference was observed in environmental quality
between the two basins.
Key-words: River channel, sediment, vegetation, RBP,
impacts.
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